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!!يماممماث

اللتينا)د!وراهرسالتيمنا)فرعيةالرسالةءوصولحهوالبحثهذا

اللهعبدءصدا)د!ورةالجليل1)مالم،امروبةواالإسلامفقيدبهماتقدم

درجةبهماونال،(ادوربرون)باري!-معةإلى!ا)فرنسيةباللغة،درازا

4791عامصيففطالأولىالشرفمرتبةمعالدكتوراه

أزهريةبعثةفيفرنساإلى3691عامفيسافرقدالجليلعالمناوكان

اشتغل،والأخلاقالنفسوعلمالأديانوتاريخالفل!فةبدراسةقامأنوبعد

افلسفةا"عنرئيسيةرسالةرسالتينفكتبالد!وراهلدرجةللتحضير

الكريم!القرآنإلىالمدخل9ب!توانفرعيةورسالة"القرآنفيا،خلاقية

العربية.اللغةإلىمزجمة،إلقارهـهيديبيناليومنقد!االتيوهي

قدنكونأنبهد،قريبةفرصةنيالرئيسيةالرسالةتقديمفيونأمل

أقربتظهربحيث،فقيدنايتمناهكانلماوفقأ،ومراجعتهاترجمتهاأتممنا

أصولمراعاةفيودقته،الرصينوأسلوبه،الدقيقفكرهإلىيكونما

العلمي.البحث

وق!متاريخيق!م،أقسامثلاثةعلىأيدينابينالذىالبحثويحتوي



بلورهينقسمالثلالةا،قسامهذهمنقموكل.جدقنقديوقم،تحليلي

.فصولثلاثةالى

علىعابرةتاريخيةنظرة،لقاءالتاريخيالفصممنا؟وذاالصلويهنم

النظرةهذهمننستخلصو.بعثتهبدايةحتىوشبابهالكريمالنبىطفولة

والذي،وصلمعليها!صلالرسولبهاتصفالذيالمطلقالإخلاصطابم

أعداثه.منأوأ!دقائهمنسواءعرفهمنلكلالكاملةبالقةيوحيكان

مظهرهافيثمينةتاريخيةوثيقةالنقطةهذهفي"سفياناب"شهادةوتعتبر

الأوربية.الكنبفيتمامأمجهولةكانتوانالسواء...علىوالرومافيالعرب

وجههامحبوكةأسثلةعلىبالرد،سفيانأبو"فيهقامحوارص!ورةفيوإنها

أعداءأشدمن،ا)وقتذلكفيسفيانأبووكان،هرقل)الامبراطورإليه

،نهباكلهالحوارهذانقلعلالمؤلفوصىوقد.وحنقأضراوةءمد

البحث.تناولهاالتىالماثلمنكثيرأيوضح

الكريمالقرآنفيهانزلالتىالظروفالمؤلفعرض!ني!صلوز

ويتضح.اليناوصلحتىخلالهامنانتقلئم،فيهاجمعالتىوالظروف

الخليفةالىيرجعلااليومأيدينابينالذىالقر3فيالنصأنالبحثهذامن

بكر،أبالأولالخليفةإلىولا،يقالكا،عفانبئعثمان،!المث

الصلاةعليهالرسولباملاءالمكتوبللنمىحرفيةمطابقةمطابقهرو(نما

وقرانهم.المحابةصدورفيوتفدبسبعنايةضظوالذىواللام

أوخلطأيعنبعيدأ،النحوهذاعلىالقرآ!النصضظأنوبعد

وصلحتىوتقديسبأمانةجيلالىجيلمنمعلومهوكاانعخلشكوك

بيننزغالذيالخلافركمأنهفييكعنبصحتيقطعالذيوالدليل.ألينا

فيواحدآالقرآنظلضد،الياسيةآرائهمتباعدبببكرأالمسلمين

الثلالةالخلفاءعلىالحانقةالإسلاميةلفرقبالنسبةحتىكلهالإسلاميالعالم

.الأول



نثريبيحالإسلامأتيزعمالذيالثاخالخطأفيفندالالثافصلأما

حريةأنووؤكد،ذلكيخالفمايثبتأنإؤلفااصتطاعوبالقوةا)دءوة

بصراحةالكريمالقرآنوعززهاأشساهاالتيالمبادلىءمنحيوا)دينالعقيدة

!رهايحاولمنيتصدهـلكلوإنماا)ضمائريكرهلافإنهووضوح

ا)دفاعية.الحربهيإتمر2نافنظرالمقدسةالثرعيةفالحربهاوإجباش

في،ف!نها،التاريخعبروتتقدالقاءدةلمذهمخالضاتهناككانتوإذا

تكنلمأنهاعنفضلاروحهإكولاالقرآفيالنصحرفيةإفلاتتنداواتعا

الإصلاملانتثارا)رئي!يالبب

حيثالتحل!الانيا!مالى،التاريخيالأولالقمخاتمةوتقودنا

جانبهامنالقرآنيةادءوةانيالرثيسيةالأفكاراستخلاصالمؤلفيخاول

الخلقي.وجانبها،ا)دينى

الإلهيةل!رادةوالخضوعباقهالإيمانو5،الحرفيمفاهفنفالإصلام

للإيمانيدعووإنه.المسيحيةمعولااليهوديةمعيتعارضلاالمعنىبذاوهو

لونواحدب!تقديىجميعأيضمهملىممانأالأنبياءوجميعالمنزلةالكتببجميع

منهمأيبينالتمييز

دانما،اصلاحأحنىولا،جديدةدءوةليسالناجةهذهمنرالإصلام

جهدأالرسليأللمالذ!الأوحدالدينانه.الأصليةالوحدةالىعودةمجرد

.اللامعليهمرعيسىموعىحتى!ابراهيمنوحمنذاليهالدعوةني

يتعلقفيماذلكعنالأمريختلفول!.الدينيةبا!يقةيتعلقفيماهذا

أمرواوكلهم،العدلميزانالرصلجمغأقامفقدالأضلاتيبالقانون

ابراهيممنكلوالزكاةالصلاةصنولقد.الخيرعلىويحثواالخريفعلوابأن

ا،ممعلالصومكفكاوعشىوموصىوشقوبو)سحئواسماعيل
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و!الحهودمنكلادانولقدالحجفريضةلىلراهيموثرع،الابقة

انحلاللوطوقاوم.والفسادوالعدوانالدنيويةوالمغللأموالقومهب

الناسفجميع.اكجارةفيالغشثمعيبوقاوم،الرذيلةفي3واننماقومه

مأالرسلذلكفيسواءالدنيافيأعمالهمعليهوضعرض،اقهالىمرجعهم

اليها.أرسلواال!الثعوب

!ربينيجمعالذيالفكريواتضامنالقديمالسلوكاحياءعنوفضلا

فيماوالعمليالعقيديالمجالينكلافيداثمأيذكرالقرآن/ف!ن،جميعأاقه

بهيميزالذيوالسليمالفعقالحكمهومثزكعنصرمنالإنساننفس

والث!ر.الخرالانسان

أيفأعالميةوهي،هد!افيعالميةدعوةالقرآنيةالدعوةأننرىوهكذا

السامي.الهدفهذالتضيقالقرآنيتبعهاالي.الإقناعووسائلأصلوبفي

الخلقولإعادة،السليمبالعقلالناسبنذكيرفقطيأتلمالقرآنولكن

بينوالربطالسابقينالرصلتعزيزهيوحيدة11رسالتهفليست.بينمالقويم

أحكامهممنعددبينوفقأنبعد،عليهاوالتصديقالوحدةبسياجدعواتهم

،الإسلامكتاب،القرآناضطلع0و)نما.متعارضةالظاهرفيكانتالق

.جديدةأخرىبمهام

سنتقدكانتالتيالقاسيةالثراخبعضالأنانيةعنيخففان:أولا

الطبيعينظا!االىالأموروإعادة،ارتكبتمعاصيعنمحعكفيرمؤقتةدبصفة

الرحيم

منا-ص!حولقد.سبقمالكلضروريةتكملةاضافةخاصةوبصفة:لايخأ

ا)وحيمراحلمنمرحلةكلأنالقرآنوفيالتوراةفيالأحكامبعضحصر

ملموسأتقدمأ-السابقةالمرحلةمناكتسبتهبمااحتفاظهامعتعتبر-الإلهي

التقدمية،التدريجيةالخاصيةلهذهالأمثلةمنكثيرأالمؤلفوساقعيها
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ءليه.السابقينللكتابينبالنسبةالقرآننبأو!لكوراةبالنسبةالإنجيلفيسواء

الرسوللكلمةتعزيزأإلااالمقارنةوهذهالحمرهذاي!ونأنيعدوولا

."الاخلاقم!وم؟تممبثت!الخالدة

لدراسة،إؤلفاكرصهفقد!ا)كتابهذامنوالأخيرافالثاق!مأما

بصفةالتدليلهذاتركز/ول!دمصدرهربايةاثباتفيالقرآنطريقة

التاليةا)فقاطعلى!خاصة

أنهبخلدهتدرلمفمخمدالمنتظروءير.افاجىءاا)وحيطانم-ا

.استمرارهثفصنيكنالما)وحيتلقىأنوبهد،رسولاسيبعث

اقصصبايتعلئفيمافقطليىوشعبهمححدفيهكانالذياصل!ل-2

المنزلةوالكتبوالتشرجبالإيمانبتهلمقمماكلفيوإنماا)ديني

الله.ءندالأمثلوالسلوك

يكتبأولايقرأيكنلممحمدأأنإذ6الأميةحالة-3

منيمنعهطبيعيأحائلاالنيأمامالابقةللأديانالأجنبيةاللغةوكانت-4

الشفهية.نصوصهامنيفهمهاوأن،المصادرهذهالىا)و"صول

بصدقالابقةالمنزلةالكتبنيالمتخص!ونشهد(لع!ءتذلكومع-5

محعبهمعنمحمدبهجاءما

،عمرأيعادلالسنينمنعددأبينهمعاشالذينلقومهبالنسبةأما-6

.،عندهمنالكتاببهذاليأ!يكنلمأنهأدركوافقد

القيامة،يومبمسؤولينهالمرهفوثوره،)يمانهوصدق.أخلاقهقوة-7

اقه.إلىوينبهشيئأيخزعأنامكانمعتتفقلاحقاثقكلها

بثر!ينتاجمنكانأنهوافزضنا،ذاتهحدنيللقرآننظرناو)ذا-8
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منكانضد،نزولهمدةوطولمحتواهضخامةاعتبارنافيوأخذنا

معالمتعارضةأو،المتناقضةالتصريحاتبعضيتضمنأنالمحتم

له.اللاضةأوالابفةالوفاخبعض

الطعنيمكنلا-تعبيرهحسب-القرآنيقدمهاالتيا!ائقولكن-9

المستقبل.فيولاالماضيفيلاأي،خلفهامنولايديهابينمنفيها

رجل،قلبعنالقرآنيصدكأأنفحسبالمستحيلمنفليسوأخيرآ-01

،المنظورغيروعالمالجنظورعالماجتمعإذاوإنما،رجالقلبعنأو

أبدأذلكمنيتمكنوافلن،مثلهءثيلإتيانبهودهموتضافرت

نيأحدجهدمهولن،الماضينيأحدجهدمهلمالإلهيالتحديهذا

عنالدفاعيتولىالذيالقرآنهووإنمانعلنهالذينمخنفلسنا.المس!تقبل

بنفسه.نفسه

هذايمثثل-يثواأ!عليوالبن4ا،نسواختمقتتئيى"فل

ظهيرأ".يبعميبفضفم.كآ!ؤلؤيمثئإ-،لايلؤن-!ر3ن

أنه،الجليلالباحثيوردهاالتيوالأسانيدالحججقرةفييزيدومما

إلىأو،القرآننصوصإلىبالرجوعالمختلفةالبحثلنقاطمناقثتهفييكنفلم

نيلطريقتهوفقأ-كانوأنهبل،الفقهوعلماءالصالحالس!لفعنأثرما

علىاعزاضاتمنيوجهأنيمكنقدمايتصورلكيعقلهمجهد-التعمق

المختلفة،وجوههاعلىالمسائلمنمسألةكلويقب،ضائقمنيقدمهما

المستثمرقنكتبفيلأخهاجاءماويرورد،المحتملةويخرمنهاالمحتملة

حججهمةنوعمنعقليةبحججعديهمبردثم.الغربيينوالمفكربنوالفلاسفة

دعاواهم.لهدموسيلةوخير،عيهمالردأبلغذلكنيفيكون

المترجمبذلهالذىبالجهدننوهأنإلاالتقديمهذاختامفييسعناولا
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جانبإلىالعميقوإيمانهالدينيةثقافتهوضعإذيا،العظيمعبدمحمدالأستاذ

الفرنعصيالنصخدمةفيالعناصرهذهكلوجعل،الفرنسيةاللغةمنتمكنه

اقتضىالنصخدمةعلىحرصهأنكا.التوفيقغايةموفقةترجمتهفجاءت

كثرضها،منبالرغمالهوامشمنمواضعهافيالقرآررةالآياتإثباتمنه

السورمنومواضعهابأرقامهاالأالأصليال!نصفيالآياتهذهتردولم

با)رجموعوذلكالرسالةقوردتالتيالأخرىالنصوصبتوثيققامأنهكا

والحديث.الفقهكتبفيالعربيةمصادرهاإلى

فيالكتابيخرجأنالرفيصيهدفهاكانفقدللترجمةمراجعتناأما

التعبيرفي"وطريقتهوأصلربهأستاذنالفكرمطابقةتكونمااكثرصورة

الزجمةبهذهيقومأنثريد-المعنىهذاعلىحريصأ-اللهرحمهكانوقد

.فكرهإلىالناسأقربإلىبهايعهدأو،بنفسه

ببعضناووفه،نحوهالوفاءبواجبقمناقدنكونالعملبهذافلعلنا

الحنيف.الديئوخدمةالعلمنثصرمناليهيهدفكانما

1913الأولر،يعفيبنغازي

7191()مايو

بدويعمدالسبددكنور

الاجنماععلمأسناؤ

الليبية-والجامعةالاسكندوبجامعة
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ضة!تى

يمكنجميعأولكنها،مختلفةبردزوايامنالثريما)تمرآندراسةنستطج

تنأيىايصقطء؟تإلىتنتهـيأت

وبنفسا)وقتنفسفيوعفديأدنيكتابفالقر3نوا)فكراللغة

إدرجةا

وعميقةواسعةدرايةدراستهتتطلبوبلاغيل!وىكتابفباعئباره

الجامعيالمجتمعغالييةكانتولماالأصلينصهبهاأنزلالتيا)مربيةباللغة

تتركزلافوفاللغةهذهيألفلمالدراسةب!ذهأ-اسأن!صدهالذيالأورفي

يكونلافوف،الاعتبارثأحيانأوضمناهاوإذا.النقطةهذهعلىبهودنا

التعاليمسلطانوتتهويةتأثيرهلزيادةوشلةبوصفها،ثازويةرصفةالاذلك

يتف!نها.التي

متحدثأأوعربيأي!ونأنا)دارسمنيتطلبفلاالثانيجانبهأما

منالكنزهذابذلكأقصد.للقرآنومثمرةجدئةبدراسةدضطلعبالعربية

هناسنعرضوالذيالرفيعالأدبأصلوبهثنايامن-يتكثفالذيالأفكار

منهمجهوعاتلثلاثة
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الخالدتينللمثكلتينيقدحهاالتيالحلولمجموعةأى،دعوتهطبيعة-ا؟ولى

التيالاقناعأساليبذلكبعدنعرضثم.،السلوكاو،المعرفة5وهماألا

علىبهايدللالتيالبراهنوأخيرأ.الدعوةهذه!دقلإثباتيستخدمها

هذهمنالقرآنإذنثرات.فنستطيعرصالتهبهينعتالذيالربافيالمقدمىالطابم

وهذه)1(طيمةترجمةلناتوفرتإذاالعربنصهعنبعيدأالنواحي

البحث.هذا!طريقعنبهالإسهامإلىتهدفماهياللغةعنالمستقلةالدراسة

استخلاصادراسةاهذهبنالأساصيالغرضكان،الحقيقةوفي

بباقيالقانونهذايربطماكلعنالنظربغضالقرآفيا،خلاقتانون

نظريةمنالحيةالخليةهذهنتخلصأنقبلولكن،الرتاف)الكناب

لهخصصناالذ!طالعملوهو)ستقلةكوحدةبالبحثونتناولهاالقرآن

الفكريالبناءلهنماالرئيسيةالخطوطعرضالمفيدمنأنهرأينا،(آخرمجلدأ

الأخلاقيالعنصريحتلهالذيالمكاننوضحوأنتتجزألاالتىوحدضهاث

الكلي.الإطارمن

لشتخرجالقرآفالباءعلىعميقةولكنهاصيعةنظرةنلقيسوفولهذا

النظرةهذهأنكا،أجزائهمنجزءكلفيإو-ودةاالرثيحيةالأفكار

.انثودةافوالأهدالمتبعةللشاهجالعامالمظهرتتضمنبحيثضاملةستكون

اقراحعلىبناءأضفناها-عنهاغنىلاتاريخيةنقاطعرضوبحد

ف!ن-بالسوربونالأستاذجاندتاكديباترونييهموريسالمسيومنوجيه

يعرضهاكاجملتهافيالقرآنرسالةعرضهولبحثناالجوهرىالموضوع

تحلبيلنافياتايبوأنهإلا!ألوبهالا7ن!قرفرنهضةشبتوجداأنهركم)1(

تدجاني"-بل،ج!ةوش"كازيمرسكي"جمةقىوتصحغوباضضدام.الها

وعيه.الأصلالضمطابقةتكونماغالأشجمةعامرلديايوفرببحضبعضه!ا

يأخذانرجائاء-منه!ااحنلهيوفرا)ن-الزجتينهاتينال!القارىءيخل

النيالمربيالقاهرةنصوبينجماتالشجيصبينالآياتارقاماخلافاتجار.في

(الآياتأرتامالوالحرية،الورأرقامالليرالرومايةوالأرتام).فا)يهثير
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ا!ئيالتطيقاتأوالتفسيراتأوالأحكامخلالوردتكالانفسهالقر3ن

هذابثأنطريقنافينقابلو-وفا)لتاريخعبرإخلاصهانسبةاختلفت

الاستنتاجاتبعضأوفنصححهاالقاسيةألأحكامبعضاماالمقدسالكتاب

بنفسهالدفاعليتولىالقرآفيالنعىسنتركهذاكلوفيفنقؤ!االعاجلة

وا)تنسيقالربطفيتنحصروصاطتناوتكاد.الحجةتلوالحجةويقدمنفسهعن

بنفسهليقدرا)فرصةللقارىءتاركين،الدفاعهذاأجزاءبينمنطقيةبطريقة

وفلفيآتاريخيأالحججهذهقيمة

نأمفكرأييستطيعمابقدرللقرآنموض!وعيةدراسةإذنفالدراسة

دورين!كسأنيمنعلاقدذلاثأنعلى4الخاصالذاتيةظروفهمنيتجرد

بلهجةأوالحماسبصبغةفيصبغهاعباراتنابعضعلبهنقومالذقيا)دفاع

وليسالمرآةيخةالأصلانعكاسي!ونأنيحدولاذلاثولكنالإقناع

ا)خفكرفيطريقتنامننابصآجديدأشيئأ

عا!وإخرا-هاهاغلاةينالقرآنفكرةاستخلاصأنبالملاحظةوجدير

ا)مربيةاللغةعنا)ب!دالأورقيا)فكرإلىلتقريبهاالمرليإطارهامنالنحوهذا

حيثالإنانيتهصدا)قر3نلأنالحقيقيةرسالتهمنلجزءتحقيقالا!وما

والذوؤإ*قلاإلىنداءه4روبم-ينوذناثينتهبجنسأيوإلىي!ون

العاداتاتصهيرإلىغدفءالميةدءوةإنهاالنبيلالإفابوالش!ورالسج

وأحلالوا)وطنيةا)متصريةالحواجزوإسقاطينهاوالتقريبإدالعقاو-وضيح

الغاضمةالقوةقازونمحلإهدلواالحقتازون

الذيا)*ونمدىنرىالعالميالفلسفيالمجهودفيالإسهامعنوفضلا

الضارياخ!ابقاهذازحمةفب،الاميةالمبا:ىءهذهمثلدراسةتتهدمهأنيمكن

الحاضرعمرناتفدالتيا،د.سةالقوةأجلومنالسيطرةأجلمن

لرازاقهعبدمحمد4791فبراير21نيباريس
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الافيلم!لأول

اوويخضيرحميمتاأقأضما



،الإسلاملكعابمنهجيتحليلفينثرعأنقبل

بمامراكوالمراحلفيهاأنزلاكبالظروفنذكر

يعضذلثنبقوسوفأيديناالىوصلحتى

لارتاطهانظرأالرسولبحياةالمتعلقةالتاريخبةالنقاط

.القرآنبتاريخا)وثيق

ماكان-قدسيأالقرآنمنثأفيالاعتقادكانوأيأ

بئمحمدإلىيرجعأنهتاريخيأالثابتبثريأ-فمن

ومننفهأعماقمناستقاهأنهف!ماعبدالذ

حرفيأتلقاهأنهأو،الكافرونيقولكابيثتهمعارف

يؤكدكااللهوبينبينهكوسيطسماورصل،ملاء

مرةمنأكزالقر2نذلك

كا!مق.ئل.5")1(ا؟مبنالزوخنزس-به"

تتلثكنزلةهـعلىفآثه!يبئربل-عدؤأ

ؤفدىبذفي-بنن-يمآممتدكأاقهب!زفي

."2(ةلنبؤفيبنؤئ!ثرى

يص!دإلىأنيستبملاالمحد!دعلمناأنوبما

يأعلف!ننا،البثريةالطاقةعنالبعيدالمصدرهذا

مؤلفهأكانح!واءالنهايةفيعمدمنتلقيناهحال

.جمعاءالبثريةالىالوجدمبلنهأوا!يقي

؟39:اهم!ر(1)

لا9:لفرة)2(



لو!لىا

الرئحوقيصليلخضةمجما

موجهالكتابهذاولأنورصالتهالرسولبينا)وثيقللارتباطنظرأ

قيقديمنبدأسوف6ا)هر!الرسولحياةتازيخعنرميدةأوساطإلىأساصأ

فيهكلفالذفيوقت11حتىطفولتهمنذمحمدلشخصيةمصغرةصورة

كافةللبثرببحثته

الثضبة؟هذه)ذنهيما

هاضمبنيفرعمنقريشقبيلةمنبمكةعريقةأصرةإلىمحمدينتي

اسماعيلنلإلىالأثروينبه.الياسيةقوتهاعا!وتقواهاورعاغلبالتي

وا-دسوئوأسماصهاعددهالناكانيتأكدلمالأجيالمنبعددإبراهيمبئ

ا)ليقين)"(وعدمالكفيحيطهاالأجيالبافيأما.عدنانحتىجيلاوعثرين

كانإنهبلعدنانشأعلنهنللفيالدمودعندا.كلأكغكانالرصولاننعلم)1(

لإبنبروايةاخذنافإذاالطربقهذافييخاطرونكانواالذينالابيناءبالافزتهم

سروت!غيرجلاثلاثينواصاعلعدنانبينيكون(18صالبافي)انوارعباس
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الثافيالأسبوعءنالاثينثومولدأنهالريعرللحياةالمزجمونويخمع

)1)فاثل(الحجازغزوتاريخمنأيا)فيلعاممن)1(الأولربغضهركأ

ن.بقوةالبيزنطيةا)دولةحكمظلفياليمنأمير!"أبرههبهقامالذى

هذاأنا)"لمماءأوثقويذكرالجثةمملكةأفيالأكبرفيهاشزكجيثه

ميلادية.571أىالهجرةقبلوالخهينالثالثالعام،وافقالتاريخ

ش!وربسبعة!و)دهقبلاللهعبدأبوهماتفقد)2(يتيأمحمدولدلقد

الرابعة،بلغحتىس!دبنيتجيلةمنحليمةهيبدويةمرضعةإلىبهو!د

عليهاتفقمنانهإلا.محمداجمدادشواغ!ينالواحدالجلفياساجملبذ!ويكون-

فيكونابدتيكراثاشوالقرنالثرينالقرنبينيقعابراهيمصرأنعامبوجه

اساجمليلادانفرضعل)عامأ0226عمدوالداللهوعداساعلبينالفاصلإذن

اذنالواضحذ!.(ابدبعد.05فيكاناقهعبدويلادابدتي0172فيكان

44الجلنقبراماالفراغهذاقلألاالروايةتذكرهااليجلاواظ!ينالواحدأن

اتمو!(فيعام33منبدلا)عامأ

يومبينتزددالرواياتفإناثافيايهجوعشالاثنبنبومعلجمسوقالمؤرخينانء)1(

ال!ربياتقويم5كابفي-الفلكيباضاعصودوجمدد.الهرهذامن12و01و8

ايحديدوجهعلالأولربغش9يوملالرصيلادتاريخ-38عى"الإءمتي

معبذ&ويققءم!نللا)القيمرياتقويممن571.ابريل02عند.يوافقالذى

كديدأناتجارنافياخذنافإذا4،3!!+ذح5+ه!ط!دىجلفتر

لإمكايخةولاالثعىمعالقمرالفلكيلتوافقجمعلاال!ربيةاثهورشالأولالأيام

وهوالمحيةالجولةالظروتيغشقلبعاولعليتوقفوانما،الهلالرويةوضوح

التدامىضينالمترترددأجاببهولةننهم،اثصكروببعدورلفلى!وراول

فإنالثسوأتاريخالقرىانريخبتوافقتملقفيماأماالأيامهذ.تواريخفي

نابافتراضابتدالأنهجقلمانحالفأرقمأيميابرضال(ثى)كوطنالفرنيالمررخ

ب!دمااللاضرلالرصتدخلولولابقيللالرصتيال!ربراتقويمعلطرأاخلألا

اكطى92يوملالرصيلادكديدييغانهالميمالمزرخهذااعتدولهذاذ!

العربتاريغصدرات-حؤم!لاقهل!عهع!عهانظر)ابدياتقويمش057

نصع!كلاهحمةه!ةول.ا!4)!ي!د.(283عىالأولالمبلد

.(6أيةالنىصورة)"فأوىتيأجممكا15)2(
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و-نيلينثأواأولادهمب!رسالمكةأثرافعندإ*رتايقضيكانكا

يستمتعلملكنهأيمنأمهيمربيةبمعاونةتربيتهأمهتولتثمالنقيالصحراء

جدهواستقبلهءمرهمنالادسةفيوهـوأمهماتتإذطويلاالأمومةبحنان

يبلغمحمدي!!ولمعظيمبمستقبللهوتنبأوعطفهمجنانهو2ثرهالمطلبعبد

الذيطلببأفطإلقبامنافعبدعمهرعايتهفضولى،جدهفقدحتىالثامنة

وقدعيالهلكرةالحالبوريكنلمأنهركمخالصأأبويأحبأأولاه

علىيحرصفكانالصيهذادخلهأنثوممندارهفينسبيارخاءلاحظ

البمدعلىيصبرلاالصيكان.تجادلوبث*وردائمأمجوارهمحمديكونأن

عمهيصحب(عمرهمنءثس4ا!!افيفيوهو)محهدأنرىولهذاعمهعن

للتجارةطلبأ582عامسورياإلىرحلتهفي

بالأوساطلمحهداتصاللأولالمثهـورةا)قصةالرحلةهذهإلىوترجع

)ةافيحكى(بوريا)بصرةفيبحيراالمسيحيا)خاسكشخصفيادبنيةا

المقدصةالكتبفيعنهاالمنصوصالعلا.اتب!ضلاحيظاعابداهذاأنالأثر

ومضاهاةالقرمو-وهفحصفيوشرعطعامهإلىفدعاهااإتمافلةتصاحب

الىمحدثعتدماأوأخرءبشعلىيتدلفلموثاثقمنلديه.مماعلاماتها

هذا"لهوقالطالبأفي.ئاؤقىبمتأخرأوصلالذيالث!ابمحمد

عليهوا!رعجلعا!بلادهإلىفأرجيمها)"ا!فئعظيمبدورسيقومالأب

)1("أعلممامنهعلهوالودوذونهقدالذينالي!ودمنعليهواحذر

تاريخحتىإخارينياذلكمنذحياتهعنقليلةتفاصيلسوىنعرفولا

)2(ا)قر2نوروردا)فقرمنقريبة-حالةفيشبابهقضىفكدوعمومأ.زواجه

منيرثلم-دهكففيشعاشأبوه.،تأنفبعد،وضحهوال!شةذلك

زاولهالذيإ"صلوا-صالوخمسةالفنممنوقطيأسوداءأمةسوىامه

)1(

)2(

115عى،ابرلمد،ثامابنيرة

.(8أيةالنحىةصر)"فأغقعانلاووجدك5
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.كاذإنهعنهالر-ولي!ولانذيالغنمرعيالغالبفيكانالحكبةتلكفب

وغيرهماوداودكلوسىمثلقبلهمنالأنبياءعمل

نجياثهخاصةوبصفةاصرفغابخئقها)فتيانأترابهبينيتميزوكان

كلاهتمامبجذبوكانالمطلقةوبهفتهالرخيصاللهـوعنوبهدهالدرد

تميتهبررمماالناسقلوبفيكبيرةثقةذلكفأكسبهمعهتعاملمن

."بالأمين"

ريعانفيوهـوفراهالمجتمعفيصاحبهاعنتضيالخصالهذهوثل

وبقدر)1(ا)"فوكحلففيا،وقرينا)قبا؟ل!ؤساءلمجالسةيدعىشبابه

فقدالمادي.تواهلرفعفرصةوا)مثربئالخامسةصنفيزواجهكانما

الثريةالأرملةخديجةكافتهفقدأخرىحصدةصكاتعنأرض!أكثف

فأنجزهاالامإلىتجاربةبمهمةعمرهامنالرابعةالحلقةثيوهيالنبيلةالثريفة

الثاصعالمادىافارقاوهـغم.الأ.سيزباصمأحتهيتهعندهاأكدمماونزاهةبذكاء

ذلكبهدوظلت؟ا)صنتباينرغمقبلهالذقيالزواجأ.رفيفاكتهفقدبيهما

اوفاءاوظل،ا،وتصوفبينهطيفرقلمقرنرجطوالا)وحيدةزوجته

بهدفيماالساذجاتزوجاتهغيرةيثيرلذكراها

ولد:لهأنجبتفقدوأثمرهاالزيجاتأوفقمنزواجهماكانلقد

اعتنتهنبناتوأربعة)2(الط!ولةسنثي-وفيااللذيناللهوعبدالقاءمهما

وفاطصة.كلثوموأمورقيةزينبهن-الإسلام

ا)راشدين(الخافاء)رابمطالبأنجطبنعليزوجةالأخيرةوصيهون

)1(

)2(
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يتهدفالمكيالحلفهذاركان"الحيدةالاسايو!دعناهافنولكلمة

مجاوللمنوا!صديالقائلبيناللاموإترارالمظلومينعنالظلموردالضمفا.!ندة

به.البث

أيف(ماتلىذالتطىعريمبنابرايمهوبولدبالمديةبمديخالالرصرزقولقد

.(7عيالابقالكاب"الفلكيباضاعصودأنظر)ثهورأيهوفاةتجل



الخلفاء)ثالثعفانبئعثمانالتوالىعلىالسابقتانالاثثتانوئزوجت

الذىالعاصأبئعمهابابئالإسلامقبلتزوجتفقدزينبأما.(الراضديئ

أممامةه5ابتهاعنبعامينالنبىوفاةقبلوماتت،بعدفيماالإسلاماعتنق

فاطمةموتبعد!عليأ"تزوجتالتي

أولادهنحومتدفقةعاطفةأبدئوفيأوزوجأحنونأأبأمحمدوكان

ويضمهميراهمأنلمجردأتدامهعا!اتيهلومزعدةيسيركانإذ.وأحفاده

كانكاالصلاةأثناءظهرهومتاونيزكهموكان.المراضععندويقبلهمإليه

رجلينمعونقاشه.المنبرعلى-وارهالىويجلسهميشقبلهملكيخطبتهيقطع

.السيرةفيمعاوم)1(الأبويةا)ماطفةعنتميمبنيمن

يستفدؤلمالأكلفوزهدهبساطتهعلىظلالراءلهتحققأنوبعد

عليهعمهلديئ8ةوفاحولهمنالسعادةداثرةلإوصعالارزقهسعةمن

عمهابئتربيةعاتقهعلىأخذطةولتهفيرعاهعندمانحوهبجميلهواعرافأ

بناتهأصغرفاطمةابنتهزوجهالذيكأ!.الأصغر

وهوبعثتهوتاريخزواجهتاريخبينوقعتالتيالأحداثأهموكان

كانالذيالمرحهذافلأهميةالكعبةترءيموقتوالثلائينالخامسةفي

كللهتبدىالهربيةالقبائلكلكانتا)هربيةللجزيرةا)وطيالمعبدبمثابة

علىالحرصكلتحرصجميعأنراهالهذاعقاثدهااختلافركمتكدي!

بففلتوصلتولقد،الكعبةبناء)عادةأعمالفيالمث!اركةشرفتالأن

أنفسمالمتنافونوجد-ةثالجميعمطالبنح!قعا!بينهاالعمل-بمميم

فلممكانهف!الأسودالحجروضعإعادةو!ويتجزألاالذقاالعملأمام

معالأولالموضوعهذافيصاثتيننذكرورد-18بابايهدبيهابابشارى)1(

لمطان:الأقرعفقالالحنصيدهيقللالرصرأىعدماالتييحاب!بنايهقرع

تالثموطمعيهانهصلاقهرصلإيهتظرأحدأخمتجلتوماالولدشعرة

المانتقبونضالطانبيالىأعرابيبءكدماواثاية،يرحملايرحملاش

الرصة.قبكالىشنزعأن!أصلكأوافيضالنقبلهمذا
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تفاقميمنعأنأحديستطعولمالحجررفعفىحقهعنالتنازلعنأحديرض

يخهتقررأخيراجتماععمداللاحإلىالالضجاءوقبلذلكومعاخزاعا

للكهبةالمقدصةا)رحابدخلشخصأولإلىا،وضوعهذافيالاحتكام

ضيبةجمبباب.ن

ا)ناسرآهفلمامحهدهـوالثخصهذاي!ونأنالأقدارشاءتولقد

اهادلاالحلانتظارفيأملهميخبولم"الأ..ين"الأمإنصاحواثدضا!

علىرداءهبطبأن-،ودةالمهونزاهتهاليقظةبديهتهفي-محمدأصرعفقد

القباثلرؤياءالىطلبثما)صيابوسطالأصودالحجربىيىيهووضعالأرض

المطلوباتوىإلىمعأيرفوهوأنالثوببطرفمنهمكليمصكأن

وو!ه"بنفسهالحجرمحمدأخذلهالمخصصالمكانالىبالحجروصاواوعندما

القبائل.بينالسلامواستتبالحاضربنجموعبينالرضافسادمكانه

هذاوظلوخلقهوعقلهجسمهامحملمحمد!تدكانالسنوفيهذه

المتوسطمنقليلاأكرقامتهكانتلقدحياتهكايةحتىلهملازمأا)كمال

الذيالجبينعريضالرأسكبيروالأمحعافالصدرعريضالبنيةقوىوكان

و!رهغزيرةولحيتهقليلامنفصلةبيضاءوأسنانهواسعفمه؟السكينةتعاوه

شهيراتوبالقرنيةالعينينأسودكان؟أذنيمحتماالىيسقطمجعدأسود

مهيبةخفيفةمثيتهكانت؟ا)وردياللونالىتميلبيضاءوبثرته-!راء

ولكنهنادرزهده،ومرتبونظيفبيطملبط؟جبلمنينحدركأنه

احتمالفيصبور،تلقائيةفرصةلذلكصنحتإذاالطيبالطعاميرفضلا

الإقلالهذاولكنالحديثقليل،يقصدهاأنغيرمنوالقعبالآلام

صاروعندماالبريءبالمرحإحساسهمنولاحديثهطلاوةمنين!صلا

وعنأهلهعنأبعدفقد؟ومتعهاالدياخيراتتنرهلمللدولةوجدأرثيسأ

معارضةزوجاتهوعارضتهكانتمهماالترفأنواعكلاقتناععننفسه

الدنياالحياةفيراغباتالماديةمطالبهنبعضإجابةرفضعندماصريحة
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وإ.ممالأهلهثوزثفلموفاتهبهد-وزتهفيالباقيالقليلأما)1(وزينتها

.ا)فقراءعاكاوزع

لينأوهـبإذالاجتمايةضيلةا)4فيخاصةبصفةالرسولتفوقولقد

؟كانء!مامحدثهيهنففلاسلطانهأوجفيوهوحتىتغادراهلمورقة

يخصافحه.نردمنردهبسحبالبادىءي!ونولا؟حديثه)نهاءيعىلولا

بحقوقهيتملقفيمامتسامحأكانالناسبالعدل)قا."فيونزاهتهحزمهومع

خدمهتواتعثرطوالانهخدمهأحدمالكبئأنسيقولالشخصية

يفعل.لمماأوفعلماسببعنيسألهولممرةيعاقبهلمةيها

اوقتاذلكحتىا)ناسصائرمعطلامفييعيشأنفينجحقدكانوإن

لنف!نه،عاصرهمنكلوإعجابحبعلىيسنحوذكيفعرفلأنه

اقزبفقدالحبلهيكنونظاوامنومعارضةعداوةضدهيثيرأنيلب!ث

سوفجىلميل-دثعا!مقبلاوأصبحعمرهمنالرابعةالحلقةمنالآن

التاريخلمجرىحقيقيأتغييرأبحقويعتبرجديدأاتجاهألملوكهيعطي

كانماكلأنعائثةروايةفي-اءكاالنبويةبعثتهأعراضوأول

الثافيالهومقالصبحفلقمثلوبوضوحبدقةيتحققكانمناههفييراه

حراءجبلفيلخاوتهمكانأفاختاروالوحدةالخلوةالىيميلبدأذلكوبعد

الفاسدالوثنيمكةمجتمععنبعيدأوهناكمكةشمالفيالنورجبلأو

يطلغارفي)2(نفهالىيخلوأنيحبكالطالدفيويةالمثاكلعنوبيدأ

الياليإحدىوفيالبصرمدىعلىخلفهاالمزاميالأفقوعلىالكعبةعلى

وأصحكنأتمكنخ!البنوزيهاالدياالجاةدنقىكتنانلأزواجكقلالبيأيهايا5)1(

ل!تتأعداقهفإن،الآخرةوادارورصلهاتدنقىكنتنوان.جيلاسراصأ

.(2-92في2)1،حزابيخ!أ،أجرأمنكق

تحتكانوصد-فيددأأنأوضحتوافاالخلوةهل!سدةالبفاريروايةقمدلا)2(

نأنيكراصقابنأما،ويتزودأهلهالىيربمدا!نظوكل!اال!دذاتللهال

سهرأكانتالمكط!ةاتء!مة
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سعدابئيقولكمارمضانضهرمن7؟يوآمنالمطبق-السكوقووسط

وراءمامعلهاتصالأولعمدو!فيالميلادى(دخلالتويمن561فبر،ير.)

أطواربنفسهالينانقلولقد.ا!يقيالوحيمعلهتجربةبأولفمر.الكون

فالوالمربئالناجفي،جبربلوببنينهحوارضكلعلثما

قولهفكررجبريل،بقارىءأنامامندثأعمدقال،اقرأجبريل

تكررولقد!أقرأماذاعمد:قال،شديدةضمةاليهضمهأنبعدإ،"اقرأ

اثارةمنهاالمقصودكانلوكما،الأولىالضمةمنأشدضمةمعالأمرئفس

سيكلفالتىالثقيلةالتبعةتتطلبهاالتىالجديةلمعافينفسهفيوالتمكينانثباهه

عليهيقرأوهنا!أقرأكيف"هلعفطيتساءلالمتتلصاحبع!وبكن.بها

المقك:

الإئسآن-ين.خلق-،خلق-الذيباث!-زئلثا!ثر3"

،بالفدتم-كتم-الدي،ا؟كزم!ؤزبئث-ا!يزأ،كدود

.(ا-هالعلق")سورةبقلغ")1(تم.مآالإتسآ!كتثم-

بينمالنفسهيرددهاوأخذ؟ذاكرتهفيالكريمةالكلماتهذهوثتتت

يناديه.صىوتأسمعدارهالىعائدأالغارمنعمدخرجوعندما.الملكاختفى

أنتمحصديا9ويقولالأفقيغطيذاتهبالملكواذاالسماءالىرأسهفزقع

يتأخر،أويكدمأو.نظرهيحولأنيستطكلولم"جبريلوأنااللهرسول

إدةذلاثواستمرأمامهويراهالاالسماءثنقطةأيفي!كدقيكنفلم

شئأيرىيعدلمثمالزمنمن

اسمعيةاالتجربةهذهمنمحمدأأصابالذيالاضطرابيكونقد

المتصودأنب!غةتو-فيالقر2الوحيشنغأولوموالآياتتهأنفانذكر)1(

انلالق.افهكرمبفنلمتقلامحمديتلقاهصفو)فابمدجمطلمعلممنالإعلانهو

وناضبةطويلةلدراتثمرةكانالوحيأنلوتمامأذلثيخالفكانأتحبيرأنالجلوش

.تفيرهالبحضيكبكما
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الملكصوتحقيقةفيحينأالثكبهضعندهأوجدتدالجديدةوالبصرية

يمقتلمالذيوهوشيطانيةمسةأصابتهقديكونأنمنالخوفبهضأو

منهمواحدأأصبحقديكونأنيخثىفكانوالكهنةللصحرةضيثآعقته

ثهالمقابلةهذهعننتجتالتيالبدنيةالآلامأنالحقيقةعنيب!دلاوقد

الاضطرابوبهذاضدتهامنماتأنهتصورقدي!ونوقدا،وتآلام

نأأملهمنوطلبباردةحهىتهزهبيتهإلىفورآمحمدعادوالبدنيالمتوي

ماخديجةالى3ىأوعندما.الخوفعنهيذهبحتىثقيلبغطاءدثروه

فيخاطرهتطييبفيوسعهابذلتواضطرابهمخاوفهلهاوأبدىحدلث

لتصل)نك.أبدأاقهيخزيكماواقهكلا"مواساةوأجملحدثأطيب

نواثعلىوتعينالضعيفوكر!طيالمعدوموتك!سبالكلوتحملالرحم

."الدهر

هذهطبيعةعنوأكيدآموضوعيأتفيرألهتعطىأنتستطعلمولما

نأوقررتلاصتثارتهالموضوعفينحتصهومنإلىلجأتالظاهرة

تنصرقدكفيفعجوزوهوأنوفلبئورقةاعمهاابئإلىمعهتذب

السابقةالسماويةالكتبعلوموفيالعبريةالمطالعاتفيحياتهأمضىأنبعد

،جمزطل!هاليتقياموصىمملىنزلالذى)؟(الناموصهوهلىا"لهمافقال

وسلم:علبهافهملىالرسولقالفىمكبخرجكاذجأأكونلبنغ

،عودىإلابهجئتمابمثلفوجليأتلمنعم:لال.همأؤئخزجي

."مؤؤوأنمرأأنمركيومكيدركقوان

قدالمطشنةالكلماتهذهكانتوإنطويلاتدملمورقةجاةولكن

والباحثبالعلمالثغوفالإنسانلهذاالقلقةالنفسهذهفيالأملضوءألةت

هذاأننرىوسوف،الموضوعيةا)مقليةهذهأي،واليقينالوضوحعن

هذا!قمحمديتصورأنطبيعيأكان)ذ.طويلايدمولمقويأيكنلما،مل

اللوىالقانونأوالوصصاناسمعى)1(
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يعودفكان.التاليةالأيامفي،الحقصوتلهأعلنهالذى،الموعودالعلم

.الأولالدرسفيهتلقىالذيالمكانذاتفيالثافيالدرسطلبفيداثمأ

والأياماتجاهكلفيبنظرهويدورالجبلو!بوبالأولمجلسهيجلسوكان

العاموبدأالعامومفىالث!هورتتبعوال!صهورتتوالىوا،صابيعالأيامتتلو

وفي.الملكءمطءانتظارفيوهوأيضأالثالثثمالثعبىيقولوكا،الثافي

الذرسولأنتمحمديا"ويسمعيرىكاناليأسحافةالىفيهايصلمرةكل

نأالاالسكينةمنضيئأنفسهفيتلقيالكلماتهذهكازت"جبريلوأنا

فقال.جديدمنوالضيقالحزنفيغمرهانتظارهيطولكانا!يقيا)وحي

فيماآخرونوافزضالجنونمنلوثةالاذلكيكنلمالناسبعض

محمدأظهرهماأنإلا،عظيمةسماويةبمنحةفعلايتعلقكانا،مرأنبعد

الرباني.النداءبهذاجديرغيركانلوكايبدوجعلهالاحتمالضعفمن

التعاليمتمنحاهلمولكنهماالمخاوفهذهعنه.لزدا)2(.)1(آيتانفنزلت

.المنتظرة

طويلاضطرأيسهر.وكانربهينواي!الراجعامهمحمد!!ثارفولقد

مقابلةمنذزوودلقدبل،!المزقب!الثقيلالقوللهأ!انتظارأاليلمن

.رمضانشهرفيأيالفترةنفسفيحراءجبلفيينعزلأنالأولىا)وحي

مكةعلىالمطلالجانبمنالجبلنزولفيوشرععزلتهأتمعندماوأخيرأ

بمره2فر،ضيئأيرفلموخلفهويسارديمينهفالتفتيناديهصوتأسمع

مفاجأةولكنحراءجبلعلىقبلمنرآهالذيالملكفرأ!الماءإلى

تقولمحتىأذهلتهالسماويالمخلوقلهذاالعظيمةوالضخامةالملكظهور

يناير(شهربردمنأرضأي!ونوقد)الخوفمنفارتعد.حملهعلىرجلاه

الكريمزائرهأنالاالسابقةالرعايةمنهايطلبخديجةإلىعائدأوأجمدرع

تل"وماربكودعكي!سا(72الفلم)صرة،بمبونربكبخع!ةانتسا1دا)1(

-3(.)الن!

.(5-المزمل)،ثقلاتولاعليكضلفيانا"...!ت!الاااللقمالمزملأيهايا!)2(
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المدثرأيهايا"الثانيةبمهمتهيكلفهالذيالحكمإليماحاملاالبيتإلىبهلحق

دوريقتصرلما)وقتذلكمنذ(-2اآيةالمدثر)-ورة"فأنذر!م

الناسالىيبلغهاأنأبض(عليهوإنمافحسبربهتعاليميتلقىأنعاكامحمد

.النبوةدورإلىأضيفقدو!إالرسولفدورتكافة

وبطيثأمتقطعأا)وحيكانالتكليفينهذينخلالفيأنهكيفرأينالقد

ينزلا)وحيأصبححتى،بالرسالةالتكيفبدأأنماولكن،وقليا،بل

منفيوعوإنمامتقاربةفراتوفيمنتظهةبصفةأقوللاا)ريولعلى

السابقالإنقطاع.ثلينقطعأنغيرومنالاتصال

تاريخويجيءالإسلامرسالةانطلاقنقطةهـوالميلادى612فعام

ةواتعسرمنهاتقريبأمتساورينتسمينالىالرسالةفرةليقسم)1(الهجرة

اصردردإقامتهمحلالمدينةفيوعثهـتوات،الرسولرأسمسقطمكةفي

روفيو8أو7)هجرية11عامالأولربيعمن13أو12في-وفيحيث

يأبا)كاملقمريأعامأوستينثلاثةاممرامنبلغأنبعد(يلادية632

اخارية.غيرذدأبابكانت،وإقاخبارعنوالابتمادالع!قاتقطععناهاالهبرة()1

الابقايومقوطهعنيرحلانالىاضطر-رطتهيبلغوهوددأانالمعلومفمئ

سهربدايةفيوصلجثبالمديةالمقامبهواضقر،عليهالقذاءكدفكانتلمؤاصة

المصريالفلكيحددولقد(المؤرخينلاختلاف12أو8او2يوم)ايهولربغ

الأولربغش8الاثينيومالهبرةيوم-عديدةوثائقعلاعتادأذكر.الابق

اتقويمانبالاعنييبالامجبانهإلاالجلادبعد622عامتجبم02الموافق

يألالرصهبرةيومفيوليىالهبر-فيهاتمتالتىالقمريةالنةمنبدأالإسلامي

يويه16او15الموانقعرماوليومفياىاياموعدةثهرينذ!قبلبداانه

مجحوعوانفقطيومأ355.ناوىالكيةالقسريةالنةكانتولمايلادية622عام

الى)5(الهب!رىاتاريختحولليخمكنتتريأضهصة32يمادلذريةضة33

اتايينالمماديين)حدىباضضدامالمكىإو()ميلادىتاريخ

-622-+م622-5-م--622-ء+م
3323
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)1(شمشأعامأواحدسستينمنقليلاأكز

الدمؤوبنثاطهفيالرسولمتابعةحقأالطريفةا،مورمنأنثمكولا

الثوراتأكبرمنثورةعهانتجوالتيستالحث!ريئطوالالهاديةرطلثهوفي

الكتابهذامنالرئيسيالهدفكانلماولكن.البثريةعرفتهاالتيالحضارية

حياةبالدراصةتناولناقدلأنناونظراذاتهالقرآفللبناءتحليليةلراسةهو

بالبحثنتناولأنالآننستطيع،برسالتهالرسولالتقاءنقطةبلغناحتىمحمد

هذاتكوينكيفيةالتاليالمصلفينتناولوسوفلناتركهالذيالكتاب

ال!اريخعبروتناقلهوحفظهوتنظيمهالكريمالكتاب

)1(

32

يلابر/مارسعددلعحد!أءول"ننهبالجريذ)،عمدعر"بعنوانمقالفي

عليأتيأنلونضواتبثرأفيصجمضأن.ول!صأصاول(1191

ع!رهمناظينتجاوزلرجليتوفرانلادةخارقأنهلهبداضدقوىبديلذك

لالرصافاعزنرغم.الجاةفيجديدأوضهأننهيشلقيلزمهصاوالتوةألارومن

ركمو،بعدهكرىفلاكرىهكإذا5"،كرىالادلالم!زشزولدت"ننه

ايارجمةالوتاخوركمومال!عاسوابنساويةالصيحةالصحابةضهادة

يحارضأنالكاتبلهذاجملوا!لنةيةرالمروالفاريةا،ورويةالمراجمعءالمخقة

المثبرهةاياتالرسوبمضسؤلفهمجهولكتابشالمتاةالمملوساتيعضكلهفك

عنصفقطيىالاضفهامعلاماتبمنىينعانوجماول...بيهايخ!اواتنلأدضة

والوقاغاتواريخأنفيل!يبهايتعلقماوكلبرمقاجاتهعنو)نماالرصول

وتجلفيقطبقتجقديررموقةفي!هاثكوكالصسغايهثرفيوردعاوكلوأثضات

تديكونذاتهالاصراقعلموانضدودةبطريتةومرضةوالنصوصاتايفيرفي

المثاركةهنهثلالعلميكترثهلالعربالمؤرخينبفحلخاطىءطريقفيضل

الاخرةالكاتبلهبةفيا!ريكمنولا؟الأربمالوجهعلالهدا!ةأوالبه

المريضالثكالنزكهوراءضطواتهمن!وةكلالنريةتغمرجث،فحب

جمدأنفبمبرد،الكفينزغهتطبيققيعيز.ذ!شأخطروا.مااط!منالواهي

الىفبأةضكهيخقلب!محقولصادمأاوتاظكانوانلالرصصفغيرفيرأيأ

انطقياتضبماالحل!يأنقد3باايحدثشيخبللاضودتحامل)نه.وتألديتين

ذاته.



افصلثفي

فيكعتف!تزيللمجيهم

طبعتهفيويتكون،واحدمجلدفياليومأيدينابينالذيالقرآنيقع

114الىوينقسم(سطرأ15منهابكل)!فحةخمسمائةحوالىمنالعادية

السورلتدرجسطورخمسةمنالمكونةالفاتحةفبعد.الأطوالمختلفةسورة

ثم)2(البدايةفيالطويلةفالسور،طولهاحسب)1(عامبوجهترتيبها!

علاماتوتكر.(ا)واحدالسطرينحدىلا)وبعمهاالقصيرةثمالمنوسطة

فطالقارىءلزضدا)وقفوعلاماتوالإملائيةالصوتيةوالعلاماتالتشكيل

ووتفاته.نطقه

مطابقأالنمىكانف!ن.الرصولحياةفيالهئةهذهعلىالقرآنيكنولم

عليهطراقدالخارجيالشكلف!ن،الوحيلكنبةالرسولأملاهلماتمامأ

نأذكشيخفهمكليرةاخاماتتوباذب!تةضغيخرالتريبهذاأنالواتع)1(

الزتبهذااخضتأبحدحك!ةهناك

2نالترصرأكبرالناقةبعدا،ولى-!ا!ةالورةوكلأبنرةصرة!بدرلهذا)2(

سفت.أربحبنوتجلغال!!ق!



لنااتضحوكا.مجلدأأومحابأعليهتطلقماهناكيكنلم)ذكبيرتغيير

متفرقةأجزاءالقرآننزلفقد،السمابقا)فصلفأأوردناهاالتيالأمثلةمن

الآيةمنجزءالىواحيانأواحدةآيةالىكاملةسورةمنأطوالهاتتباين

عنليصللل!امعينورملمهعل!ينزلجزءكليتلو!!الرسولوكان

ينتغلرونجميعأالناسوكان.مباشرةالرصولفممنيسمعهلممنإلىطريقهم

أنفس!همالرسولأعداءأنكانزولهةوريتلقوهأنويتمنون،بث!غفا)وحي

للبحثإماسماعهعلىؤقيحر!كانوا،القرآنشانبهملونيكونوالمالذين

حاجتهملإشباعوإما،مهاجمتهأومغالبتهعلىتعينهمفيهضعفنقطعن

كانالذيالاهتمامصدىإذننتصورأنويمكننا.الأد!التذوقنبالملحة

وقاعدةالروحغذاءاليهمبالنسبةكانفقد،المؤمنيننفوسنطالقرآنيثيره

تاريخهم!ونفبىهمكا.ن،الإسلامالىادءوةاوأداةالصلاةونصوصالسلوك

الجاةثؤونكلفيودصورهمابرهريقا؟ونهمكان

الآياتمنمجهوعةأو!قرآنأ"كونهعلىيقتصرلمالمنزلالنصأنكير

ءدونأ"كتابأ9أيضبأكانوانماالصدورفيوتحفظ،تقرأأونتلىالتي

ولهذاا،خرىمنهماكلوتصححتنضافرانالصورتانفهاتانبالمداد

علىةورهمنأملاهالحاضرينعلىوتلاها)وحيجاءهكلماالرسولكان

وأا)ورقمثل،أيديهممتناولفيكانضيءأيعلىليدونوهاوحياكتبة

.ويذكرالعلماء...الخالأكتافوكسرالحجارةصفائحأوالجلدقطعأوالخبثب

الخلفاءأشهرهم،كاتبآوءخرينتسعةبلغا)وحيئمحتآبعددأنالثقاة

ال!وامبنوالزبير(ومعاويةوعليوعثمانوعمربكرأبو)الأوائلالخمسة

ولكن.ثابتبنوزيدكعببنوأنيا)ماصبنوعمروالعاصبنوسعيد

كتبةءددكانوإذاا)هملىبذاارتباطةأكركاناثابتبنوزردمعاوية

ا)رسمي،الطابمهذاتأخذلمذاتهاالكتابةومهمةالكرةهذهيبلغلمبمكةا)وحيئ

وخلالبل-البدايةمنذتوازهـهـالما،ؤمنينهيأنأكيدةواقعةهناكفإن

وصلضهمالتيالقرآنيةالآياتتسجيلن!-لهاتعرضواالتيالاضطهادصنوف
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ورد-كاعمراسلاموكاناظاصلاشعمالهمضضيةمخطوطاتفي

علىمكتوبةوجدهاالتيطهسورةأوللآياتقراءتهالىراجعأ-بالأثر

أخته.تحملهاكانتورقة

مجموعةتمثلتكنلم،البدائيةهي!هاعلىالم!وطاتهذهأنالجليومن

فلمم!وبءثيعندهيكنلمالرسولأنوكاومرتمةومنظمةمخانسة

و)نما،افقرآنمنكاملةواحدةنسخةا!بةهذهفيالأفرادعنديكن

النهائيشكلهاتأخذولم،ا،ؤمنينبينومبعثرةمتفرقةالمصوطاتكانت

مبكروقتمنذ)وحظولقدالرسولحياةنهايةقربالاصد!ورهمفي

نأولا،بعضعنبعضهامنعزلةلتبقىتكنلمالمنزلةالآياتتجموعاتأن

كانتفقد.ا)وحينزولحسبالأخرىتلوبعضهازمنىترتيبفي-والى

تدريجيأوحؤنأخرىمجهوعاتعنبمعزلتتزايدمنهاكثيرةمجموعات

بعضهاوأنبعدها؟نزلتأخرى2ياتإليهاتنغأنبعدمستقلةوحدات

الريىولأمربحسب،هناكهاغيرمعشداخلوالأخرى،هناتضافكانت

ا)فرصةتتاحوحتىالقدسالروحمنبدورهيتلقاهكانالذىالصريح

يكتملأنالىالانتظارينبغيكان،تدريجيآبناؤهايتملكيالقرآندور

التتاجهذاغيابأنالا.كاملةوحدةشكلفيالقرآنلإخراجكلهالوحي

الثةويةالمعرفةوبينإؤمنينابينيحللمالمرحلةهذهفيالمكتوبةالآياتبين

كلوفي،التحديدوجهعلىسورةكلمنجديدة)1(آيةكللموضع

والتعاليمللصلاةبالنسبةالأمركانوكذلك.ا)وحينزولمراحلمنمرحلة

مئاتا)رسولحياةفيكانأنهنرئوهكذاالأخر!والقراءاتوا)وعظ

،القرآنتلاوةفينخكصواقد"القرآنحفظة"عليهميطلقالصحابةمن

النهاثية.أوا،ؤقتةهيئضهافي-ورةكلمعرفةونظ،قلبظهرعنحفظهوق

لالرصوفاةقبلنزلتلأكاالقاعدةهذ.منالاهصرةمنالأخيرةالآيةت!ققد)1(

وضمهاينبنيكان؟لذيالمكانعنعنهالاضعلاممنالصحابةيتكنامجيثقصيربوقت

هـعالموتننستبثالقالورةكايةفيفأضافوها،في
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،الرسولفممنصورةشعينمنأكثرحفطبأنهيفخرمثلامس!ودابئفرى

ي!ومكانعامكلمنرمضانشهرفيأنهيرؤكدكانبلورهوالرسول

فيوأنهجبريلحفورفيا)وحيبهانزلالتيالآياتوتلاوةعامةبمراجعة

بقربيتنبأالر-ولجحلممامر-!نالقرآنجبريلعليهراجعالأخرالعام

أجله.

لجحعملحةالحاجةوبدتإلاا)رسول"تبضأنبعدواحدعاميمضولم

تتتابمحيث،الاستعمالسهلة،مدو.ةءموعةفيالمبصئرةالقرآنوثاثق

ولقدا،ؤتمنجماعةحافظةفيقبلمنثابتهوكا،سورةكلآيات

معاليمامةمعركةعقبا،ولالخليفةالىالخطاببئعمربالفكرةتقدم

حملةمنسبهونأمنهم،المسلهينمنمثاتفيهاقتلالتيالكذابمسيلمة

الحروببسببالقراءهؤلاءعددتدريجيأيتناقصأنفخثيةأالقرآن

منالمدونحفظالىفقطليعىالطريقةبذهيهدفعمركان،المحتملة

كانو)نما؟اليهاالر-وعيسهلصورةوفي،الأخطارمنمأمنفيالتنزيل

طريقعنوتوثيقهالمقدسالكتابلهذاالنهائيالثكلاقرارأيضأيقصد

منهمكلكانالذينالصحابةمنواعتمادهالحياةقيدعلىالباقينحفظته

)1(صغيرةأوكبيرةأجزاءمنه!ظ

عندماالأمربدايةفيترددالذيثابتبئزيدالىالمهمةبهذهعدولقد

قائلاأصربكرأباولكنالجليلالعملهذافيالتبعةضخامةأدرك

فقمالرسولعهدفيا)وحيتكفوكنت،نتهمكلاذكيرجلاانك

الاختيارهذافيالثيء.بعضأسهمقدآخرسببأأنويبدو.)2(،القرآنبجمع

.).ولن!!ه27-26صالقرأنتاريخ-رضوفمرفي.ج.مأنظر)1(

شأصدأأنلويتنلمالليذاشقاللاأردفالرواته!.لوبلواأوردأنبحد)2(

وابوراة2نالقر")..باضرةوفا-بطتماليطتام.تج!وفيماعرو.الر!عصتلاب

.(5تكرة47صل!بلوا-هيةإبر

!نه!أ.حمأ!وو!هعإ"!!ر!ي!"
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ولكنه،فحسبالقرآنحملةومنا)وحيكنبةمنيكنلمزيداأنوهو

وبالإضافة.)1(الرسولبهاقامللقرآنتلاوةآخربنفسهحضرذلكعنفضلا

وهي،عنايةبكلوطبقتللعملقاعدةوضعت،الضماناتهذهكلالى

منلشىم!وبأنهعلىشخصانيثهدلامخطوطبايرؤخذبألاتقضي

النهائة.صورتهفيالتنزيلمنجزءوأنهذاتهالرسولب!ملاءوانماالذاكرة

عن،عمرأباجاء3يةاستبعادإلىأدىشاهديئاشزاطنيالتشددوهذا

)2(سهدبنالليثيقولكا،ا)وصدالشاهدكانلأنهالزانيةرجم

الذىبكرأبئالىزثدسلمهتالاحتياطاتهذهبكلالقرآنجمعوبعد

.بهدهمنللخلافةالمرضحعمرالىكلوتهقبلبهوعهدخلافتهطوالبهاحتفظ

لأنحياتهمنلحظةآخرفيا،ؤمنينأمحفصة.ابنتهإلىبتسليمهعمرقامئم

ا)وقت.ذلكفيبوجقديكنلمالثالتالخليفة

يمكن)الذيرسميمصحفأولبتميز،المطلقكالهعنوفضلا

الكاملةالأخرىالنسخعن(مجلدةوغيرمرتبةصحفأيجمعبملفنس!بههأن

استبهدإذالمنزلللنصالمطلقةبمطابقتهالأفرادعندكانتالتيالناقصةأو

مسهودابئفبينما.الأخرةللعرضةطبقأالأصليالنصيتضمنهلمماكلمنه

مصحفعلىالذاكرةمنيكتبانالأحيانبهضفيكاناكعببئأفطأو

فيثوضحانقدأوسابقتاريخإلىترجعقدكلمةيخضيفان،منهماكل

بعضأو)3(التفسيراتبعض-نحتلفباونوغالبأ-السطورببنأوالهامض

17ص!زنجافي"القرأن!تاريخأنظر)1(

.58صاليرطي"الاتقان"أنظر)2(

العصر"هـصلاةعارة"الوص!والحلاةكلمةجموارصعودابنمصحففيثلافنبد)3(

انفهمالصحابةاخلف؟الآيةمنالمقصودهوهذاهلالحصر"صلاة"وهيأو

فيموجودةكانتالإضافةهذ.)نيقولالذيالبراءرايقبلناإذاالصدد.وحقهذافي

نص-فيتوجدافإكابها،واتجدلتبمديخصاوأكانشتالوص"داكلمةمكان
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حتىيخاوالرسيالمصحففإن،النمىعنالخارجة)1(الصلاةأدعية

يشحقهماورغمال!ظيمةالمصحشطهذاقيمةرغمولكنادورأسماءمن

الخيفتينعندبعنايةمحفوظأبقائهمجردفإنجمحهفيبذلتالتيالعنايةمن

وثيقةيعبحولمالثيءبهضالثخصيأوالفرديالطابععليهأسبغالأولين

.ثرهيوممنالاكافةللبثر

أرمينيةم!اركبعدءثمانخلافةفيإلاتتحلمنضرهفرصةولكن

.وأذربيجان

ولاحظواالعراقومنسوريامنا)وافدة41لمينبروشتجمهتف!د

ابتي""تراءةيتب!ونالصوررونكانإذ،القراءاتفيالاختلاث،مض

خيرقراءتنا9)بعضبع!مفقال"مس!ودابن"قراءةيت!ونوالعرا!ون

حدأر!خأنإليهوطلبعئمانإلىاليمان.نحذرفةةفزع"قراءتكممن

فرقة.كأوا)نصارىا)ء،ودفيه2ومامهلإلىليرديقدالذياللجاجلهذا

نفسهثابتبنزيدمنهمنساخأربعةمنلجنةعثمانفثكلمحعبهمبشان

الرحمنوعبداله،صبئوسيدالزبيربناللهوعبد-الأنصارمنوهو-

بهددحفصةمصحفبنسخوكلفيميئالمهاجرمنهشامبئالحارثابن

لهموقالالإسلاميةا)دولةفيا)رثيسيةالأمصارءدديعادل)2(النسخمن

وبانتهاء"بلاخهمنزلفإنهقريثىبلسانفاكتهوه)3(وزردأنتمفيهاختلفتمما"

سبتا،ولالجحأثاءأنهالأنجاريابنويذكرا،خرى!حبارةضابلةاتنزيل!

عارضهافتدالمطلوبةباثهادةتأتالأكاونظراالآيةإلىالكلمةهذ.اضانةحنصة

.(303ص،الأولالمبلداليرطي"المورالدر!أنظر)صراحةدرأبوها

.القوتدعائيالمعروفةالورإلىبالإضافةأبىممحففينجد)1(

كانتعلأنهاالرواةأفي.يتفقفيالاعتارالثنمهكماننشةأخذغيرمن)2(

والكوتوالبمرةوالمديةمكةانيةالخصالمدنإلىأرطت!ةنخخص

والبريناي!نلولا-قيأخرييننشينيذكرالبافيصاتمأباولكنودثق

74(صدا،دأبيلابنالمماصفكاب)أنظر

المكي.ثكلهاالمديةفي5تابو."تكتبكانتاقىا"تابوت"كلمةاحكظتوهكذا)3(
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بينحاإليهاحفصةمصحفأعيد،الأصابالنصمعممامأيتفقبماالعملهذا

لهابديللانماذجباءخبارهاالأمصارعلووزءتالأخرىالن!خجلدت

ببدأوقريبمنيخالفياماكلوتبطل

علىأنهأو،القرآننص!بدلقدعثمانأنالتيةبعضظنولقد

لراجهذلكصحفلو.طالبأبيبئبعلييتعلقلثيئأأسقطالتحديدوجه

عا!مضاهاتهعندعثمانمصحفن!ثروقتفيأكثرهمومااالمر3نحملة

لديهكانالذينفسهمسعوداب!حتىأفهإلا.مدورهمفي!ظونهما

عئمانمصحفبصحةأقرقدالسياسةعنيرفىلالكيسببمنأكثر

وأن،العلماءمنوقليلكيرونتواءبعد!مايوجدسوفأنهوتنبأبل

لغيرةونظرأ.)1(تطبيقهاوسئههلالنفوسفيمقدسةشظلالقر3نآيات

خلفائهم،مناللهلكلامتحمسآأكزالحالبطيعةوهمالأوائلالمسلمين

معارضة،أومنازعةدونعئمانلمصحفالكمافةقبولنعللأنعينايستحيل

نأ"،نولدكهقررولقد.جانبهممقمتبصرغيرانقيادإلىرابمبانه

الكطلمنصورةأحسنعلى،القرآفيالنصأنعلىدليلأتوىيعدذك

.)2("والمطابقة

العالمفيالمتداولالوحيدهوالمصحفهذاف!ن،أمرمنيكنومهما

ونذكر.الزمانمن!رنأعشرثلاثةمنذ-ال!ثيعةفرقفيهبما-الاسلامي

جفرأبيبكطبوودكا،(الشيعةفرق)أهمالإمايةالشيعةوأيها

محمدنبيهالىتعالىاللهبهأوحىالذياالمرآنجملةفياعقادناإن"ما13

وعدد،أكثرلااتسبيئالمتداولالمصحفدكاتحتوبهماكلهونرك!!

الضحىفسووتاعندناأما-لمورةا14هوالمسلمينبينعليهالمتعارفالسوو

وأيضأ،وقريشالفيلسووتاوكذلك،واحدةسووةتكونانوالثرح

الأولالبابالصلاةجامعكتابما&موطأ)1(

اع!*،ءلم!84!ف!ل!9ءك!ح!54!ل!عه،.39عىاثافىالجزء"7نالقريختار"نولدكه)2(
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منأكزا!ر3نأنفيالاعيقادالبناينسبمنأما.والوبةا؟نالالسوودا

.)؟("فهوكاؤبهذا

الربا!الكآباليومهوالقر2ناأن)2(لوبلواأكدذلكعلىوبناء

ذلكأعلنقد،موير.اووكان.،يذكرتغييرايفيهلشالذيالوحيد

ليديدمنانتقالهتواترقدعثمانجمعهالذيالمصحفاانقال)ذقبله

يطرألمبحيثضلىيلىةبعنايةضظولقلى.تحريفايبد!رناليناوصلحتى

علىتنييرايعليهيطرالمانهنقولاننستطغبليذكرتغييرأيعليه

...الواصةالإسلاميةالبلادفيوالمتداولةلهاصرلاالتىالنخفيالإطلاق

الاستعمالوهذا،الم!اؤعةالأسلاية!رقلجمغواحلىلر3نالابوجلىفلم

ودليلحجةأكبريعداليومحتىالجميعمنالمقبولالنصلنفسالإجماعي

)3(المنكوبالخليفةالىيرجعوالذىمعناالموجودالمنزلالنصصحةعلى

عددلمحلاه)كامؤمد4ءلاجمريدةكاظمامحندرلميرزاضالأنظر)1(

الفرقوهذاونريمهاالورتتيمطريقةفيهواذنالوجدفالنرقي.1843ديبم

فخصتخلفلاالواقعفىننم،نالمل!اههؤلا.كدنظريأالايوجدلاأيضأ

يوردواأنلهمجملولذ!قتينانشا،ولياهبنىفاككانواذا.شي.فيالةأهل

يهنفهمبحرنلافإكم!صحفهشأضطهاتدكمانأنينلنالقالكل!اتبمفى

علأولىبابشيظبناثيهوننى.يت!ماااعامهم،ن،سحفهمالىبإضاخها

جمولةصرة"كوانتحتتا!ثيجار؟ثرهاواليالموضوعةهنور-!سورة"

مورةأنالجيلاالحاهذاأثتضد.كاظمامحندوميرزاهاضهاوالتىةالقر2من

مؤلفاكم!ذكرهايرداأنهعنضلا،أثيةسحففيأثرلهايوجدلاالمزمحوت

لموعلددالىئيرالني،انورت5كواكاانبلأتقيد-كمجمبادلااظاعة

برتكفي.الطوىفدجا.لماطبتأالهبريالابمالترنفيالااثيةفدسةا"ولبظهر

المروتوالكل!اتالمباراتمنر-لكأترا-ل!أتكونأنتطولاليالمقطوعةمنرفراء

أصأأننلى.وتناعقهالقر2فيالأطو-أن!مةوبينبيفااثديدا!مارضل!بينالقر2نعن

112-701صاثاتاالنصل.كهنولد

الابق.المربملوبلوا)2(

!واردبكاب.!كأ!ولنايف!أصأ33هص!!عطكابمحن)3(

رر!!!"!ول.33ص.!ع!رر-ء8!تألبةوالقر7"ع!د

.!ا



.،مضتولاماتالذيعثمان

تصححالىمجتاجفامثيللاتاريخيةبنزاهةيمتازالذىالحكموهذا

.أخرىجهةمنوريادةجهةمننقصأيتضمنلأنهناحيتينمن

اليومأيدبنابينالموجودالقرآفيالنصيرجعفلأنهالنقصناجةمنأما.

المخطوروبنثبرالايقملم-راينا-كاعثمانبينما،الالثالخليفةالى

ذاتهالأصلهذاانكيفأيضأرأيناولقدبكرأبىعدفيالمجموع

)وهذالرسرلالأخرةالعر!ترتيبحسبالكاملالتدويئالايكنلم

نفسه.الرسولب!ملاءالمدونالنصوهو(النزولترتيبعنيختلفالترتيب

خطيتكرار.أنهاركم-المتداولةالشخبأنالتأكيدففيالزيادةوأما

ذلكعكسويعلمالقراءةفياختلافأيتتضمنلا-البعضلبعضها

المتحركةالحروفكانتفإذاالعريالقرآفيبالنصالماملهمنكلتمامأ

القصرةالمتحركةالحروفف!ن،كلمةكلجعفيدائمأتكفالطويلة

المتوسطة.المتحركةالحروفلبعضبالنسبةالحالوكذلك،أبدأتكتبلا

شث!ابهالعر،يةالحروفمنكبيرةمجمرعةف!نأخرىجهةومنجهةمنهذا

فمثلا.التشكيلنقطببعضإلابعضهاعنتختلفولاكتابتهافيوتتطابق

وأالنقطةموضعبحسبياءأوباءأوتاءاونونأ(ر)"الياء)قراءةيحتمل

النبىعهدفيتتخدمالنةطهذهتكنولم.الحرفبأسفلأوبأعلىالنقطتين

كانا!ويالتذوقكانوإذا.بعدهمنااللاثةالراشديئالخلفاءعهدفيولا

النطقكانالغالبففي،للكلمةالصحيحالنطقتخمينعلىأحيانأيساعد

يتبعلمالرسولأنلنا-توضحالسنةأنغيرشفويب!رضادإلايتضحلا

للكلمةيعطياننالرأيكنفلمللمسلمينالقرآنتعليمهعندواحدأنطقأ

فكلمه،مدلولهاولهاصحيحةكلها،قراءةمنأكز(أصلها)أوالواحدة

يمكن5فتبينوا)كلمةوكذلك!ملكإأوأمالكأتهاقرايجوز"ملك"

السنة.فيالواردةالمختلفةللقراءاتطقأ"قثبتوا)قراءتها
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كلفيالأشخاصذواتهمإيواالمسلمينمنالمشمعونكانولما

كللبعدالقراءاتفيتبايئالأولالعهدمنذالصحابةعندنثأفقد،مرة

الحكيمبنهشامعلىرومأثارعمرأأنالبخاريفيرويكيرهاعنقراءة

عقمهاالتيالقراءةعنتخ!تلفبقراءةالفرقانسورةيتلوسمعهلأنهحزامابن

وفورهامصنلاةأثناءغضبهكظمفينفهعلىتحاملفقد،الرسولله

هذهأقرأكمنوصألهبتلابيبهوأمكعمرإليهقامالصلاةمنخروجه

كذبتفقالممرطاللهرسولاقرأنيهاقالثتقرؤهاسمعنكالتىال!ورة

اللهرسرلإلىبهوانطلق.الورةهذهأترأ!لهوررفياللهرسول)نفرالله

أمرثمنزيتهكذاالرسولفقالالورةفقرأهثاملالرصفأمر!!%

نزلالقرآنهذاان:تالثمنزلتهكذاالرسرلفقالالسررةفقرأعمر

كببئ(فيأنالطبريويذكر.منهاتيسرمافأقروا)1(أحرفشعةعا!

أقرالرسولإلىاحتكمولماالنحلسورةقراءةفياختلافمنأيضأصئدم

القراءتين.

الرسولكانأشياءفمفع،الرسولمنتثددأأكزعثمانكان!ل

عامة،بصفةئعتقدكما،يقصدعثمانيكنفلم.ذلكنعتقدلا!يبيحها

فيالحالهي-كامصضهكانبلالقراءاتفياختلافكلإلغاءالى

النقطة.هدعلاخلف،الكزةتيدامبعةال!مدالحقيقة!تعق.جعة"كل!ةهل)1(

ات-ارهم!د"شتراءبالبةخلطهاعلمجمبالبا،صرفهذهفإنأسمنيكنوصما

الحريةالمفدمةفيهجفري"الدكوربفزحكماينه!ا!ربطداعيولا.جمامدابن

كيرألومأطيهجلبجماهدابنشالبعةطداضارفإن8عى"المماتلكاب"

لطاهرأتين،05ص.القر7نتاريخ"نرلدكه،94صلير!ال!!!قان)

نمنبرالبةالقرا.هؤلا.الشوبةقرامةكلبأنبالإففادبوسلأنه81(ص

بينجميزأنوصد.)مكانهفيالذيهوالمفبىانقدين!ا،صحغوالمك!ىشرجمة

يوجهانجمب(المربمنفى)جفرىالدكوريتقدماوبحكى.والصحغانطأ

ةقراهلكلسدروأىفرالأربمةأوالثرةأوت15تراالبةلراتا!ليانقد

اخلفتعهما

42



مختلفةبطرقاءةالزتةبلكلماتهيكلمنيتكون-السابقةالمصاحف

فيذاتهالنصاعاثماالمعروفةالقراءاتروضحأنعلىداثبأحرصهوكانبل

وهكذاإءةاالقرافيواحدةطريقةإلاإظهارمنالكلماتتتسكنلامرةكل

مكتوبةأوا!ص"حرفويعلوهابالسين4مكتور!مسيطر"كلمةأننرى

وفب""سازعواالنموذ-يةمصاحفهأحدفينجدكاالينوتعلوهابالصاد

وأيضأ،"ثثت!يهبما"و"تف،ك!بما"وأيضأ"وسارعوا9آخرمصحف

الله"سيقولونإو"لتهسيقولون"

أولهما:أ،أمريئيستهدفكانعثمانبعنايةالقر3ننثرأننارأوث

اطارفيتدخلكانتالتيالمختلفةالقراءاتعلىالثرعيةصفةاضفاءفيأن

ىألوقوعمنعفيه،وحمايتهاعليهمجمعنبو!أصلولهاالملرنالنص

نوعأالقر3نفيالتمارييعتبركانعثمانلأنثأنهاالمسلمينبينضجار

النصمعمطلقأتطابقأيتطابقلاماباستبعادلانيهما)1(الكفرمن

وحماية6،ينهمفيماخطيرانشقاقفيالوقوعمنللمسلمينوقاية،الأصلي

نوعأعل!!االمختلفالعباراتبعضإدخالنتيجةتحربفأيمنذاتهللنص

نية.بحسنلمصاحفهمأضافوهاقدالأفراديكونشروحأيأو،ما

العثمافطالمصحفعنفضلا-العثمانيةالطبعةأنسبقممايفهمولا

للناسعلمهاقدالرسوليكونقدالتيالقراءاتجميعتنضمن-الأكل

التيالقراءاتعلىبالفعلاشتملتقدإذاكانتلأضهاأحرفالشعةباصم

استعدتفقد،الأخيرةصورتهفأيتضمنهاكانالأصليالنصأنعليهااتفق

يتوفرولاالآحادطريقعنواردةقراءةكلأخرىناحيةمنالطبعةهذه

لاف2آراءبينالبدايةمنذالمبدأهذاوققولقد)2(المطلوبالضمانب!ا

)3(خاطرطيبعنوارتضوهالحاضرينالكححابة

.57صالأولالمبلد.اليرطي)تقان()1

.73ص،الطاهرتانالوارداباتلاقاتصار-55عىالوطياتقانانظر)2(

.،،صالزنجا!2نالقربتاريخالواردحبروابن-المرجعبنف!ليرلىأنظر)3(
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-كامنهالغرضيكنلمالمد!رنالنصعنالاصتبعادهذ!أنونجضيف

هذاعلىايهموربوضع)ذالشفويةالقراءاتالناء،نتائبةمن-.ولال!د!و

الرصولسمعأنهيؤكدكانمنلكلمفنوحأابابترك،نصابهافيالنحو

مسؤوليتهكاملوتحتتامةبحريةالخا!ةبقراءاتهيقرألكيمعينةبقراءةيقرأ

وهذاصحاعهيؤكدبماكلهاالمسلمينجماعةيلزمأنغيروبنالأدبية

المتمردين:علىنفسهعثمانردمنأولاصإءيتضحوالعادلالمعقولالموقف

نأويمكنكمالفرقةعليكمخثيتلأفيالاأمنعكمفلمالقر2نأما:لالافى

بعد،سحفيمامالكفتوىجاءتثم)1(لكميتيسرالذيبالحرفقرأوا

لقراءةطبقأ...)2(الجمعةعورةمن9الآيةفي،فامضوا"قراءةيموجبهأ

الر،عبدأبنيقرركا،الفرضصلاةفيالا""فاصوامن!بدلاعمر

)3(للصلاةيصلحصحيحأقرآنأليستالعثمانيةغيرالقراءاتلأن

لكليبقى،العثمانيالنصعلىادخالوأيالعثمانيةالقراءةعداوفيما

كلفي،الدينعلومفيالمفقهونيتوقفولمالحريةمطلق3خراستعمال

أرتيرالدكتورأنالا.الفرديةالقراءاتهذهبدراصةالاهتمامعن،زمان

المزدوجه.المألههذهبوضوحللركلم،المصاحفكتاب"مؤلفجيفري

زعم)كاالإسلاميالعالمفيجديدأالبحوثهذهبمثلالاهتماميكنفلم

يستخدمهاالتيالعربريةالمراجععددذلكعلىوالشاهد.(أصالمقدمةني

والصوتيةالإملائيةالعلومفيالعربيةفالمؤلفات.الموفوعهذافينفسههو

ومؤلفاتوالبلاغيةاللغويةوالمؤلفاتالتفاسيرعنفضلاالقرآنيةوالقراءات

الفرديةالقراءاتهذهف!نأخرىجهةومن.لهاصرلاوالفقهاءالمحدثين

،الرضيدةالعقيدةأ!حابجانبمنضنطاعليهايقعأنعنبعيمةوهي-

63صالمصاصفيهاب-داوودأبيافي)1(

الابق.المرجعزالزنجافياننلر)2(

الصات!كاب)الرأينفىداوودأبيأفيوبترر(.-93صلطاهرالانأنظر)3(

.(54ص
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التقديسطابميكسوهاالىومحتىزالتلا-(01ة9صرالمرجع)نفص

آحاد.كأحاديثولكن!انصقرآأخهاعللاالنةأهلمدارسفيوتتخدم

الانجليزيالمبشرأنيبدو،شككليقطعالذيالوضوحهذاورغم

دراستهألفالذيالمسيحيالكنحيالتاريختأثيرنحت2وقدذكرهالمتقدم

-الإسلامي.المجالفيبحثهأثناءالكاءلمةبأحداثهنقلهقديكونيكادأنهدرجةإلى

جوافبمنتشبهبأطوارمرقدنيآالةالنص!أنيثبتأنيحاولأنه2فا)وا

المرقةفييبدأايهإالماربكتابهعرضهففيالإنجيلبهمرماكثيرة

"با)هبادةالمتعلقةالآياتبعضابينذاتهال!رآنيالنصفيغريبث!ل

نزولء!دفيدونتقدتكونأنقولهحدعلىي!المحتملمن"والتي

نف!هةيناقضوهويؤكدثم(6ص)تدونلمأخرىآياتوبين!الوحى

)قارنبعددونقدالقر3نءحوعيكنلمالرسرلوفاةوقتحتىأنه

الرسمي""الطابم-بالألفاظيلعبوهوذلكبعدينفيثم،(7صمع5ص

الن!هايةفييقررثمة(212و6صقارن)بكرأبوجمعهالذيللمصحف

عثمانتراروقتالإسلا!يةالأمصارنصوصشاعبينبرنوجوداحتمال

بحضهم)منقسمانفريقان3وكأحينثذالكوفةمسلميويصف-(8ص)

بمصحفنتم!اثالعظىوالغالهيةعثمانبهبعثالذيالجديدالنصيقبل

.(8،21ص)مسعود(بنا

مصحفكأنهفقطإيصالعرضهذافيعثمانمصحفيبدووهكذا

،(23-9صالعاشر)الفصل"لهمزاحمة9كثيرةمصاحفبينمن

معارضأي،القديمةالنصوصعنغريبجديدوافدأنهعلىأيضأوإنما

علىنفسهيفرضالنهايةفيوأنه،الرسولعدعلىكانتالتيللقراءة

.(8ص)المدينةنفرذبفضلوانماالذاتيةلخصائصهلاالم!لمين

وتقتضيجشمةمغالطاتتتضمنالقرآنتاريخعرضفيالطريقةهذه

التوضيح.منا
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،عثماننضرهالذيالنصقدمالىفحسبثيرلاأولى!يقةفنذكر

د!فيجمعالذىالنصمعاالامةمطابقته،خاصةوبصفةأبضأو)نما

ثوالىفيقولالحقيفةهذهتؤكدالحديثةالمحيحيةوالبحوث.)1(بكرأب

مصحفوأنمتطابقتانزيدنسختيأنتقدمفيماأثتناطد!القد

)2("ضصةعندكانالذىالمصحفمننخةالاهوماعثمان

الىترجعلاحفصةمصحفآياتأنالى،هناننبهأنيفوتناولا

اللهرسولالىالكاملبنصمهاتربمءو)نما،الأولالخليفة

المصدر،نفسالىأيضأنفسهاتنسبالقراءاتجميعأنوا!يقة

القراءاتهذهبعضترجعأنالمحتملومن.مدوتةأوشفويةأكانتسواء

نأرغم،عئحانمصحفتضم!هاالتيالقراءاتتاريخقبلماالىالمخالفة

ذلكمعو!نالرسولحياةبعهدترتبطأنيجبوتلكهذهمنكلا

منهاأيلأفضليةمقياسأالواخفيليستالنبيةالأشقيةأننلاحظأنيجب

بل،الأسبقالنمىهوبالضرورةليصىالصحيحفالنصالأخرىعلى

وحينوقتآخرفيالأخيرةباللمساتتمتعألذىهويكونأنالأرجح

التيبالقراءاتيتعلقفيماأالأولالحرف)تعبيرالصحابةحديثفييرد

اللهرسولعهدعلىكانتالتيالقراءةأنهاقطذلكيعنىفلا،النصخارج

المنوخةالقراءةأيالحقبةهذهأولفيكانتالتيالقراءةوانما،عامبوجه

هذهمثلقيمةفيالجالغةبهيرادكانالذيذاتهالأساسيفاروهكذا

.الفراءات

الشرطأنفيبقى.الزمنفارقإلىتعزىالتيالننوعاتهذهجانبألنترك

فيهتنوفرالمدونشكلهعلىبأنهالضمانهوالنصصحةلإثاتالجوهري

وهذه.يمثلهممنأوالرسولمنصحتهعلىالوافيوالتصديقالكافيةالمراجعة

52ص،داوودوابو3باب7نالترنضائلكابابضاري)،(

19ص،اثافيابزء.لولدكه2نالترتاريخ)2(
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جمعوقتالقراءاتهذهفيتتوؤسلمالتيهيالتحديدوجهعا!ال!ثروط

الصحيحالنصعنإبعادهاالحالبطىيعةاقتضىمماالقرآن

هذهبانتقالرتعلقآخرأساسيضمافالواهيالأساص!هذاوفوق

مدركأنهنفسه"المصاحفكتاب"مؤلففيةررذلكبعدالقراءات

جهاتثلاثمنالعثمافبالنص!عنالخارجةالقراءاتبهذهيحيطالذيللشك

فيالقراءاتهذهبعضتلفيقفيأحيانأفيشتبهتدمهاحيثمن-ا

نفوذهمنللإفادةقديمبرمشدربطهابقصا-لاحقةفزة

وجودالحالاتمنكثيرفيثبصفقد،المصلرمخديدحيثمن-2

رواتهاإلىالأسانيدرخفياضطراب

بينمن)1(الص!يحتحديدؤيصعبالشكليةمطابقتهاحيثمن-3

.صتصيلايبدوبعضهاأنعنفضلا،القارىءذاتإلىتنباليئالقراءات

لغويأ

إلىتنسبمانادرأالعئماريةغيرالقراءاتبأنالمستثرقهذاويعترف

وتراءاتهمتعا)يمهمإلىالغالبثيتنتميوإنما،مصاحفهـمفيالثؤاةدؤنهما

لنفسهيسمحةجمعهاعنيتحدثعندماذللثومع24()صالشفوية

يريدوكأنه-اليهايضيفم،القرآ!النصاصمجميعاعليهايطلقبأن

النص!معتختلفلمقراءات-المنافسة!قيمتهامنويرخحجمهازيادة

الصحابة،بعضإلىهاينسهأخرىتراءاتعنفضلا،ضيءفيالأصلي

أتباعهمأحدالواخفيهيإينما

الديهورأورد.لماالجقأبثانهاسحقابنيؤكدالذيسحودابندصفذ!مثال)ا!

نحانتوجدلاالمصحفهذانخمنعديدبينمنانه،بالهاث!(23صجفري

ايهولالورةوجدنغةشهرأىأنهالديمابن!رتيقرروكذ!تطابقتان

به.!روتهيلماغالفةفها!الفاتحة)
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وماالرسميةغيرالقراءاتتهالواخفيتعنىماذ!هذاكلوبعد

أهميتها؟

بأكلهاواحدةبسورةولاالقرآنصوربكلتتعلقلاأنهاأولانلاظ

محلفة:أنواعبيننميزأنفنستطيع،طبيعتهاذلكبعلىولنبحث

كلمةضرحبغرض)ما،النصالىب!ضافةتتعلقت!اا؟ولىافثة

الملائكة)ونادته(127)البقرة،يقولانواسماعيل...همثلمستزة

.(25-هود)"قومياققالقومهإلى00)(93-عمران)آل،زكريايا

وآمن،الصلاةوءلى،قتالعن9مثلذكرهاسبقكلمةتكراروإما

بجملةالمعنىنفسبتوسيعوإما217ء23-285()البقرة،المؤمنون

،...حينثذفابتغواالحجموادمفيربكممنفضلا9...مثلإعتراضية

إلىلفيهوإنه،خسرلفي،الدهرونوائب،والعمر9(891-البقرة)

.(1،2-العصرصرة)"العمرآخر

الأسلوبصفاءعنبنايبتعدمفسرمجهودأنه،تقدمممابوضوحونلاظ

.الأحيانبعضفيتطاقلامطولةب!ضافاتالنمىبتحميلاالمر2في

؟!يتم:يكمل5مثللهابمرادؤ،كدمةباستبدالتتعدقالعانيةوالدثة

لهابكلمةواماأالعهن-الصوف5،!فرة-نملة"،،يؤده-يوفها

الأخرىمعنىمنهماكلاوتتضمنمتكاملتينالكلمتينوكلتاآخرمعنى

دتهأوالعمرةالحج9منبدلا"للبيتوالعمرةالحج"مثلبالتبادل

.(916-البقرة)

والملانكة...أمثلأكرأوكلمةتأخيرأوبتقديمتتع!قالثالثةو!نة

021(-)القرة"والملائكةالغماممنظللني-الغماممنظللفي

"على(156-عمران)آل!بصيرتعملونبما-تعملونبما"بصير

كلمةبإسقاطتتعلقماونادرأ35(-")غافرقلبكلعلى-كلقلب
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الا-تأتيهمالساعةإلا!(137-ةالبقر)!2منتممابمهل-2منتمبماامئل

(18-محمدسورةإ)تأتيهمأنالساعة

القيمةالىالنظرودونثعامبوجهالسابقةالثلاثةبالفئاتيتعلقوفيما

القراءاتهذهتكونأنالمحتملمنانهنقول،القراءاتلهذهالأدبية

التاريخية.الناحيةمنصحتهاتثبتأنيشزطأنهالاومقبولةضيقيةقراءات

بعضتكونأنافراضعلىيحملناماالحالاتبعضفيفهناكذلل!ومع

النمىبينماالرسميةغيرالقراءاتعلىأدخلتقدالمقصودةاتعديلات

عقيديطابمذاتأكانتسواءالخاصةالاعتباراتكلفوقيسموالصحيح

المهاجريئمن!مثلسياصيأم!ظللفياللهيأف2،3منتممابمثل"ةمثل

.."الذيئوالأنصار9وليس(001-التوبةسورة)والذينوالأنصار

غيرها.أو"لاحرانهذان)ن!فثلباللهجةخاصةأو،عمراعتقدكا

هوالقرآفيالنصصحةلإثباتاللهرسولصحابةبهعنىماوكل

وتلي،الرسولبإملاءالبدايةفيودؤننزللماطبقأمنهجزءلكلالحرفيةالمطابقة

المطلقةالموضوعيةوهذهوفاتهقبلالنهائيتصديقهوحملأمامهبعدفيما

عل!!ملالهمت!ثهدالدهرمدىعلىوالخالدةالباقيةمي

يتصوروقد.الصحابةمنغيرهأومسعودابنعنكلامفهناكذلكومع

الطريق.هذاعنالعثمانيالنصعلىالصحابةاجماعتجريحيمكنأنهالبعض

بجانبو)نما،النصهذاصحةفيمنهمأحدنازعأنيحدثلمأنهوالحقيقة

منع!وبةأنهارواهامنأكدأخرىخاصةقراءاتترجدكانتالنصهذا

.الإيعنادهذاعنالحسىالدليلتقديمعنعجزواذلكومع،اللهرسولالى

عليه،المجمعالنصمحلوتحلتنافىجعلهاءلىلاالصحابةحرصولقد

موصىأبانرىولهذاالصحيحالنمىهذابجانبعليهاالمحافظةعلىوانما

استكمالعلىوالعملبمصضهمدونهوماالفاءبعدمذويهيوصيمثلا
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مسعردالغاضبينابناستقبلوعندحا.)1(عئمانمصحفمنمنهنقصأ!

بهاجاءالتيالقراءاتجيمبقيمةذكرهمأنهالافعلماذاأتباعهمن

)2(الوحي

لهكان-)3(غضبهناككانأنحدث)ذا-الغضبهذاأنعلى

حرموقدالأولىالطبقةمنالجليلالصحاباهذارأواأفهموهوباعثان

يملمأنالىأيضأرمضطربل،القرآنجمعلجنةفيالإسهامثرفمن

الصموديحتمللمالمؤقتالنضبهذاأنالالإعدامهالمخطوطمصحفه

رسميةمهامفيالعراقفيكانمسعودابئلأنالرشيدالتفكيرأمامطويلا

المهمةهذهبتأجيليتمسكأنالمعقولمنيكنولم!بكثيرالجمعوقتقبل

بل-.مثلهلديهيتوفرمنالصحابةمنيوجدرينماعودتهلحينالعاجلة

والمصدقةالرسولعدف!مدؤنةالمجموعةالصحيحةالوثائق-منهوأكز

الشروحبعضا)يهأضافقديكونقدالذيبمخطوطهيتعاقفيماأمامنه

نفسيلقىوأنبدلاكانفقد4صحتهاعلىيتفقلمالتيالقراءاتأو

قوةلهيكلنألاوهـو)4(المشابهةالمصاحفمنغيرهإ)يهآلالذممطالوضع

شخصيةومسؤوليةمحدودةبثقةيتمتعيظلأنوعك؟الصحيحالنصر

فيالقسوةمنشيءفيهيبد!والفرديةالمشطوطاتهذهإعدامكانواذا

ذلكمعيدلفإنه،الإطلاقعلىتحريفأيبالفعلروجدلمالذيالوقت

ويرجع)5(الأ.سرحقيقةادراكقيوعميقأالنظربعيدكانعثمازأنعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

53ص،داوودابيابن

18صالمرجعنفى

29ص،قانءلجزا9حك!ء6!أ"علمطاثرنظرأ

رتمامذكرة،18صحفصةوحالة17صعمرحالةعنجقطأنظر

اظطبإحدىفني.الاساصارةغيروشنفهتلقا.منالإجرا.بهذايقماأنهالواتع

تضذ-االإجراءهذاانوتررتقوا.،وشهدغ!انعنعلدافعصيمبندالواردة



المجيدالعملهذاإلىواستقرارهكتابهمبوحدةاليومالم!لمينتمتعفضل

خارجيةعلاماتمنالعثمافيالمصحفإلىأضيفومهما.عثمانجانبمن

يعمربنويحيى،عاصم.نونصر،وأتباعهالد"ؤليالأسؤدأبوابتكرها)

يتحدىالدوامعلىهركاباقالنصفإن(أحمدبنوخليلالبصرىوحن

الكتاباتأوالمضغمةالكلماتأوالزائدةالحروفبعضووجود.الزمنفعل

القر2نفخجميعفيوحدهاالمصاحفكتابةعلىاقتمرتاليالقلىيمة

بهاانتقلالتيالأمانةعا!بليغةضهادةيعد،والمخطوطمنهاالمطبوعاليوم

النظيرالمنقطعالكمالبهذاإليناوصلحتىجيلالىجيلمنالقرآفيالبناء

انظر)نفهعلبهلقامبهيقماعثانأنلووأتيناطاضرالدصابئجيمباتفاقإلا-

.(22-12صداودابيابن
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افكللمالى

لم،!إقاالؤنإلروأاكصت!جمليئ

نسبالذيالقرآفيالمبدأهوما،عامةبصفة،تعرفالدنياكل

فيقالالخارجيةالسماتعلىتقتصرماكالبأالمعرفةهذهأنغير.الاسلام

علىظهرأنبمجردالذيوالأخلاقيوالاجتماممطالدينىالاصلاحذلكإنه

منتصرةبخطواتسار،الميلاديالسابمالقرنبدايةفيالأحمرالبحرساحل

قصيرةفرةفيأنهحتى،والنربالشرقومخووالجنوبالشحالمخو

الحين.ذلكفيالمعروفالعالمنصففيانتضرنسبيأ

أثارقدالزمانمرعلىلهمثيللاائذيالجليلالعاريخيالحدثهذ!

.والأديانالأخلاقمؤرخيففولأثاركا،جمعاءالاش!انيةاهتمام

،جدكلىدونالقديمةألعصورفيشبيهألهمجواأنطولواولقد

ولكنهاوصريعةواسعةإذكانت.المتوفيالأسكندربفتوحاتأحيانأضارنو.

الفتوطتهذهبثتوماعاداتهاأوالشعوبأفكارفيسواءتنييربأيتأتلم

.الإسلامكيربوااولعندأثرمازالأن
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الأكمبرالإسكندرلأعمالالمطلقبالعقمالقولحدالىنذهبلااننا

الىالطريقجافيعلىعظيمةمدنإقامةفيالفضلالأقلءلىلهكانالذي

هذهأنالحقيقةولكنطويلاوقتأالاقتصاديالرخاءسادحيثالسرق

والفلاحونالشعوبمجموعاتأماالحضريالتعميرمجالتتجاوزلمالأعمال

احتفظوافقد!عقرلهمعلىيؤثرلماذافتحأالفتحيعدلالاعض!مقيلالذيئ

والاقتصاديةالصياسيةوالنظموالأخلاقفاللغة،تغييرأيدونالخاصبطابعهم

التياليونانيةوالعاداتالأفكارأننبهدالمدنفيوحتىكانتكاظلت

التجارمنأقليةفيالاتتأصللمالإداريينالموظفينطبقةفيتتمثلكانت

قدأنفمالإكريقالمشعمريئأننضيفأنإلىحاجةولاالرأصماليين

ظلفيتلريجيأدمرتالمدنهذهوأن،آخرينلفاتحينبعدفيماخضعوا

غيرالإصلاحلهذاالعابرالطابمندركولكيالرومانيةالأمبراطوريةحكم

يقربمافبعدالمعروفةالتاريخيةالنقاطبعضنتذكرأنيكفيالمتجان!ص!

ثلاثإلىعردةبلاأمبراطوريتهتمزقتالإسكندروفاةمنعامأيئعشرمن

يليكامراحلعلىبرعمليةوقعتثم(الميلادقبل103عام)ممالك

ثم،(مق025)العليا3سياعلى""البرتيوناشولىسنةخمسينبعد

،(قم091)عامأبستينذلكبعدالرومافيالحكمتحتالوسطىآسياسقطت

وفي(مقا-64)44سنةخمسينبعديهوديةكدولةفلسطينواستقلت

مق146عامفي)اليونانذاتهالوطنقلبأصبحتقريبأالتارليخنفس

المصريةالملكيةكانتوإذارومانيةولايةمجرد(قم142عامفيومقدونيا

مق31عامفيإلالروماتخضعولمالأحداثهذهءتبعيدةظلتقا-

ولكن(مق221)الأوائلاللاثةالبطالمةبعدبدأالواخفيأفولهافإن

المجالهذائي)يتالنظرتستلفتالتيالحقيقيةا،ص!ألة

الفكريالمجالفيوبحثناجانبأوالحضاركطالماديالمظهرتركنافإذا

تبىوانمااليونافيالفكرمعهرخقللمالإصكندرأنإنكارهيمكقلافمما

ذلكفيالمغلوبةاللادفيساثدةكانتالتيالأفكارشرصاولاقيدبدون
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،المجالهذافيمنهخيرأيكونوافلمخلفاؤهأماعقاثدهاواعتنقاوقتا

عامة،بصفةوالرومانيالونانيالحكموخلال.الإطلاقعلىشيئأيغيروالمإذ

الوقت،ذلكفيالشرقفطرائحةكانتالتيوالدينيةالفلسفيةالأفكاروجدت

كانتالواغفيلأنهااليونانمنمستوردةتكنولم،الاسكندريةنيسيماولا

الونانيينطريقعنتنتقللكيمواتيةالفرصةوجدت-بحتةشرقيةمذاهب

لنايخقالنحوهذاوعلىالميحيةأوالجديدةالأفلاطونيةباصمأوروباإلى

أخيرأالإسلامجاءثم.فاتحيهغلبالذيهوالحقيقةفيالشرقإننقولأن

السياسيةالواجهةعلى،المرةهذهفييقتصرولم.وليلةيومبينشيءكلفتفير

لهذهالنفسيةالأعماقنيتغلغلوإنمافةطالكبرىالمدنفيوالاقتصادية

وتصوروالعاداتوالآمالوالقانونوالأفكارفاللغاتجميعأالص!عوب

)1(سججذريتغييرعليهطرأقدذلككل:اللهونحرةالعالم

بهآمنتالتيالنفوساجتذابعلىالفكركطالغزوهذاتأثريقتصرولم

كلماالأتباعوكسبالإنتشارإلىدائمأينزعكانإنهبل،دائمةبصفة

الحقيقةوهذهالفطريينونقائهبساطتهنييظهرلكيالفرصةلهأتيحت

نأمندائمأالألسنةتلوكهوالذيالانتشارالذاخالرأيذلكمعتتعارض

!فالتفوسعلىيمارسهالذيالتأثيرأليسالحيفبحدإلاينتشرلمالإسلام

الطبيعةمعفريدأوتوافقأذاتيةقوةلهأنعلىملموسأدليلاالحاضرالوقت

؟الأشياءوضيقةالبثرية

أح!ادهاتصبأخذتالمعاديةالقوىأنمعينةمرحلةفيحدثولقد

اضطرهامما،أتباعهاوتعذيبالناشئةالدعوةلاضطهادعنفهاكلوتستخدم

)1(
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طويلاوقتأسادالذيالظلملهذاحدووضعالقوىهذهوجهفيالوقوفإلى

فيماوتضافرتمكانكلنيالمعاديةالعناصرهبت،المقاومةإعلانوفور

وتوالتمحلهايحلأنخثيتالذكلطالجديدالنظامهذاعلىللقضاءري!ها

جديد.منالسلاملإعادةقصيرغيروقتأاقتضىمماجانبكلمنالضربات

المرحلةهذهفيضيئأذلكمعنجدفلا،الأمورهذهواغالىنظرناوإذا

نأنجدبل!الإسلاميةالدعوةانتثارفيمتعمدآجوهريأعاملامنهاي!ءل

لمبادىءالبسيطالعرضأنكصلنا-وضحالدعوةمنالأولىالعشرالسنوات

هذهوتشهدالعقباتكلرغمجددمسلمينرومكليجذبكانالإسلام

والم!لصينالرسولكاناللذينوالتسامحالبطولةبما-ىكذلكالفوات

فرضتالتيوالمقاطعةالعزلةعنفضلاتوصههمقومهمسخريةبهمايتحملون

أجرولقد)1(والتنكيلالتعذيبأنواعأقسىافأجاناووصلتعلإهم

بنتحهيبةوأمعثمانثلقريثرأشرافمنومنهم-المسلمينمئاتذلك

ولكن.الحبشةملكمنبالقرب)2(أمنملجأعنيبحثواأن-ضيانأفي

السلمي،النداءلهذاالعب!يبالأثرعلىيدلالذي،الحقبةهذهفيالأخاذالمئل

قبلفمنبعد(فيما!المدينة"علإثاأطلق)التييتربسكاناخاضربه

،الندىصوتهيمعواأنقبلومنة!!الكريمالرسرلوجهيرواأن

المدينةعربأقبلحجيجهملسانءا!القرآفيالتنزثلصه!واأتوبمجرد

وكانالاواحدةأمرةتبقلمأنهحتى،بث!غفالةرآنوتلقوا+الإسلامءلى

وا!وماتالعداواتأنذلكمنوأكثر.المؤمنينمنعددأفرادهابينمن

رنفحةفجأةانطفأتقد،)3(قرنربممنيقربمابريضهمسائدةظلتالتي

بالكفرشرحشولكنبالإيمانلحمئنوتبأكر.شإلاإجما.بمدشبالتهكفر"ش)1(

يتولشالاسوش!(601الخل)!عيمعذابولهماللهشكضبفعيهمصدرأ

(01-العنبهوت)!اللهكمذابالناصقةجحلالقفطاوذلىفإذابالتهآنا

لنفورشبمدهاربكإنوعبرواجاهدواثمفترامابحدشها-روالذينربكإن"ثم)2(

.(011الحل)"جمر

رولهع!*هأك"ولهك!محه9)501+!ا260هص،لامنزمؤلفة"الهجرةقيلالإطدماب!د1)3(
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)2(إخوانأاللهبنعمةأصبحوابالأس!أعداءكانواأنوبعد)1(ربانية

بمكةعلانيةتمارسماليئ-الإسلاميةالعباداتبدأتالوقتنفسوفي

ومفا)جميعأالناس.كأومسمعمرأىوعلىجماعةتقام-الإضطهادبشب

الوسطهذاففي(بعامالهجرةقبلأه،مةأبوفيهايؤحممكانالجمعةصلاة

تركواأنبعدوترحاببحفاوةتقريبآالمسلمينجميعاستقبلالكريم

الإيذاءأشدبمكةأوذ:اأنوبعد،)3(!وأموالهمديارهم"

منالأقلعاىوكرامةبسلامطرشيءكلكانالوقتذلكوحتى

القوةإفالإلتجاءإمكانعنرةيءماهناكيكنولمالمسلمينجانب

ورغمالأمانبرإلىووصولهمأتباعهمكميرءلىالرسولاطمأنأنفبعد

)يغادريكنلملأنهبهماللحاقفييتعجللم.حياتهتهددكانتالتيالأخطار

هومنهالمطلوبأناعتقدولقدالوحيمنصريحاذندوندعوتهمكان

ومعهدعوتهفيالإضمرارعليهيتحتمحيثرأسهبمس!طبقائهاطالة

مؤامرةلتنفيذالسابقاليومفيولكنهطالبأبيبنوعليبكرأبوصاحباه

التياللحظةوفي،بالهجرةالإلهيالأمرتلقى،حياتهعلىللقضاءعلإهامتفق

معصأمكةالرسولغادر،الخهيئةالمؤامرةهذهلتنفيذازرطواتبدأت

منبمعجزةنجاأنوبعدانسحابهيغطيبأنالثانيالىوعد،صاحبيهأحد

كانواالذينأعدائهمنالانتقامفييفكرأنعليهينبغييكنألم،اظطرهذا

الأولالعامفينشاطهمراحلتتبعناواذاكلا؟عليهالقضاءيريدون

نبليلةسلميةلأعمالووجههكانأنهنجدالثانيالعاممنوشطرأتالهجرةبعد

،الآذاننظامووضع،الصيامفريضةوتنفيذةمسجدهثيدمنهاوبناءة

)1(

)2(

)3(
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الفاقهولكنقلوبهمبينالفتساضيأالأرضفيساانفقتلوتلوبهمبين"والف

.(36-النفالأا)هـ..يهم

.(301-عمرانل)002،إخوانابخحتفأبحتمقلوبكمبينفالفاعداءكنتماذ500

.8-الحثر



وكأنالوقتذلكفييبدوكانضيءكلوسليمأداخليأالمجتمعوتنظيم

أنالى،الصلاةتجلةفيحتى،نهائيأمكةعنظهورهمأدارواقدالملمين

تمهيدأقريشتبارةقوافليعزضونحيث.بداوا،الثافيالعامم!صفحان

لمنازلتهم*

؟المماجىء!ييرهذاجاءأينمن

المشرقوناتفقالتيالنزيهةالعديدةللأحكامنظرأ-علينايستحيل

الحقمقةفيالحربيةفالإجراءات.الرسولنفسيةالىالباعثثنسبأن-عليها

جلبماكثيرأاذالصحيحهوالعكسبل.عادتهمنولاطبعهمنليست

الأثرالينانقلضد)1(القر2نمنلومأالمثركينعنوعفوهتسامحهعليه

)2(ذؤيهضداوشخصهضدارتكبتجراثمتجاهومغفرتهعفرهمنكثيرأ

المسلمينجماعةبضنطالجديدالاتباههذايعللأنالبعضحاولولقد

فيه.اصيلكطيعالحربيةبالروحيتميزالذكهال!ثعبهذامنوهم،عليه

هذامثلىيويدونلاالعربيةالغريزةدراسةفيتعمقواالذيئالعلماءولكن

ولاتالعربنفوسنيالفزعتثيرالدماءأنأثبنوااضهمبل،الافراض

الحروبعلىيحزصونلاالبلوأنويؤكلرن،الصحراءأعرابسيما

والعارالذلتحملمنبدلايقبلونهاعليهمنفسهاتفرضعندماولكنها

أضنقر"(-67)1،نفالهالأرضفيثضنصتىأصىلهيكونانلبيكانصا5)1(

.08(-)ايوبة"...لهماقهيننرفلنعرةجمينلهمتتنر)نلهمتتنرلااولهم

ايوبة)..."قربىأولاكانهولولثركينيتفنرواأن2نواوالذينلنبيكانما"

-131).

تدالقايهوديةوعن،لاكالهبدرموتمةبمدجا+الذيقريشج!وث!نعنوهونها)2(

حاولوهيالهبرةأثاهبنفزيبالهدفحتالقوا،خرى،يخبرالطحامفيلهالم

ي!تحقوكم.ينةالرعالةزوجتهفبال!!جاصاال!فىعنعفو.وكذ!.فأبهضقا

لمؤلنه"والترأنمحمد)انظروب.صكةكحوتتالكريمالليملكهاعبابعن

.(013-125عى"يليرطن.ب.!أ
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بعض،علىالقبائلبعضبهاتقومكانتالتيالفزولعملياتبا)نبةوحتى

)1(الدماءسفكعدمعلدائمأص!فسكانتحىلالىالقبائ!-فان

الثعبنفيةنحليلطررقعنالجديدالتحرا!هذاتفيرإذنيم!تفلا

تاريخيحدثفيدوافعهعنالبحثيتعينوإنماالرصوأ!نفيةبىحايلولا

الجديدالموقفهذاإلىفأدىالفزةتلكفيحدثقا-طضيئاأنردولا

العرضسياقمنرأينافقد،للغايةأمثيرمهدأأمامنايجدالةرآنأت2والوا

أتاعهرحيلبعدبمكةبقاههيطي!!كانالهجرةأثناءالرسوا!أنكيفالابق

ماخلفهيركلمأنهنزكدأنفستطيعهذاومنالهابر!ثتآخر)يكون

هذائ!بعدهأحدي!ثمأنفيأملأيعنالتخل!ويمكننابلبهرنعل

اقرآنهووهاذلكخلافءاحأكانالحقيقةفيالأ.سولكمتاوثياالبلد

والولدانوالن!اءالرجالمن-9أناسبينممتاصتغاثةصوكتأسماعناإلىثخقل

عنهم،آلظلم2دعلىأوالهجرةءلىيعيهملهمسندولابمكةوهمأسسوا

النرسكانفلقد،)2(لنجدكمالإلهيالعونويطلبون3بإيماويتعذبون

وكلماجديدةدعايةأيةعلىبعيدوهومثمرأ-والقدوةاللرس-القديم

تاركةشفقةأورحمةبدونلإخمادهوالقسوةالعداوةتحركتالإيمانخفق

أنفسهمعنالضر2ديستطيعونلاالضحايامنعددأ

معزلهمفيوهموالأنصارا،!اجريئلأنأثجإذنالحاليكونماذا

ينطوواأنلهميحق،والعبادةالإيمانفيالكاملةبكريتهميتمتعونالآنالأمين

منطقيأيجوزهل؟اهتمامأيبمكةإخواكملمصيريعيرواولاأنانيتهمفي

،العونتلقيفيضهمامن"الفضيلة)و"الحقيقة9تحرمأن،تحاملوبدون

ئجضدهماسلاحهيثهرالاستبدادتزكوأن

)1(

)2(
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هسأعهع!فىلاا.72،صلامش"ال!!مصد"

الترمذ.شأخرنجاربناشولونالدتوالولدانواناهالرجالمنوالمتضحفين"

.(75-الناء)هنصيرألدنكمنلناواجلول!لهنكشلناواجلأهلهااالظا



ب!ولةالمسلمونيقدمهلمحقعنالمطلوبالماديالعونفهذاذلكومع

الكريمالقرآنالىنرجعأنيكفئأيضأوحناالحرريةصورتهفيالأقلءلى

وصحتهصدقهفييكالعلماءمنأحديصلمالذيالممتازالمصدروهو-

المثروعأمامأالأحرار9جانبمنوالزاجعالزددنرىلكي-تاريخيأ

إوتف-اهذافيتدخلتولقد."الأصرى5تحريرغرضهكانالذىالعسكري

خاصةظروف-انفس)2(اصفظغريزةوالى،)1(الحربكراهيةالىبالاضافة

معسكرهمفيوهمالمسلمونفكرفهد.معقرلةغيرنظرهمفياطرب-جعلت

وعددأعدةيفوقناعدوأمامغرةءلىبأنفسنانلقيكيفالنحوهذاءلى

غيرالإنتقاءيةالأءهالببعضالقيامالأفضلمنأ)يس!)3(ئجيهاجمناوهو

منيكونقدأوشاكمإخواننافتركبقرتناقريثىتثعربحيث)"(المباشرة

فريضةولكن)5(قريثىبليثىالاصطداموعدمالعيرطريقاعراضالأفضل

الصراعفييفصلأناللهواراد،وقتهاحانقدكانالعظمىالتضجة

ويصمدبواجبهيضطلعأنإلاالإنسانعلىفليس.)6(.والباطلاطقبينالقائم

،الأءا!مثتهمأجلمنهؤلأء)7(يعيشولماذايموتلماذاكل)يعرف

)8(ومعبوداضهماوثانهمأجلمنوأولئك

.(216-)ابنرةهلكمكر.وهوالتالعيكمكب5)1(

والآخرةتيلالدياتاعتلقريبأجلالىأخرتالرلاالقالعياكتاربخاوقالوا5)2(

.."الموتيدركمتكونوااين!ا5(78-77-انا.)هقلاتظلمونولااتفىلمنخير

.(13")أناء-العينرأىثيهميروكمكافرةوأخرى5)3(

أخرجوا!الذثلفريثىوقلكاك!أعوالهمتركوامإجرواكدماالمدينانالمطومش)،(

شجز!ولويحوضواانا،تلعلحقهمذ!(.،-)ا!صقبنيرديارهممن

سادر)وانباللبصملات"تداليخكليرالدكور"يبماهووهذابضالعهم

.(2لا6صالقر2ن

.(7-الأنفال)"لكمتكونالثوكةذاتفيرأنوتولمحون5)5(

(8-ايأنفال)"المبرسونكر.لووبطلريبطلاطقيعق8)6(

ينة9صحميمنويربيةع!ه!منيه!6مفعولاكانأمرأاتل!قميولكئ5)7(

.(،2الأننال)

.(76)انا.هالطاغوتجلفييقاتلونكفرواوالذيناقهصلفييقاتلون2منواالذ-ش5)8(



الأولىالمسلحةالحربصرارةهـ!اانطلقتالتيالظروفهذهتلك

المسلهودأإلتزموخاصفرديطابمذاتالإصطهاداتظلتمافبقدر

ءاجراح!وتحملواعت-ففعلردأيعنبالامتناعبمكةإقامتغم3.رر

العموميةرمحمبنةالمثسركينكراهـيةاصطبغتوقدالآتأما)1(ببسالة

عضرمنأكربعدلهؤمنينأذنفقد)2(ضاريةحربإلىوتحولت

الجماعيلدفاع)5()"(أنفمميجندوآبأن)3(الجيلىالصبرمنسضوات

الموضوعيىالحكمإن.)6(لهممندلايئالذ3إخواعنوللذود.ع-اصه3صت

المرفبالمتفافطالبحتالدفاعيا،وقفهذامثلنلومأننستطجلاأزنايقر

بعدفيماتطورقدال!كأآنيالتثريمكاتإذافيماأساسأتركزالمسألةول!ش

بالعدوانمبادرةكلضملبحيثالنف!م!عنالدفاعحق.ء،ومووع

يودإذالنقطةهذهفيواةيةغيرالغرفيالعالممعلوماتأناخايبدو

نأ-المقدسلكتابهمطبقأوحتىبلالإسا،كليةلثعوبيحقأنهالإعتقادا

لامنكلعلىللقضاءأوالناسعلىدينهملافرض!صاءالسلاحيستخدموا

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(
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77(-)الاه000.الزكاةتوا2والصلاةأيمواوايدبكمكفوالهميلالذبنإلترا1!

(217-ابترة)00،الخاعوا)نديبهمعنيردوكمصىيتاتلونكميزالونولا"

.(93-اطج)0،0ظلموابأكميفاتلونللذينأذن"

.(162-الترة).."القالعيكميهب"

عث،الإطلاقعلموايةكيرظروفزعامأمرإلىبالقالالإذنمذاتحولكانلقد

حبظرع!تحدلكان7!القرالقانونبأن5ضكليرالدكتور"نوافقانيمبهنالا

نفىفيأخرىأخطاءفيأيذ(الكاتبهذاوقعولقد(927)صمحمداتدارات

.."يخهقالاطرامالهرعنبالونك"الآيةسنىتلبتما-أولا-الموفوع

كدما-ثايخأ(276)صاطرمالأثهرفيالمصراناعمالتدينالق(217-القرة)

الأرضقويمونورصلهافهجماربونالذينجزا.إ.كلا"الإرهايينتحوطئلاعبر

..8الأرضشيخفوااوضلافشوارجلهمابليهمتقطعاويصبواأويقلراأنفادأ

.(277ص)أتطورمذاقثاثةصصلةفالهـربجديدةصورة(33-الماظة)

)اتء00،والولدانواناهالرجالمنوالمتحفيناقهجل!نقانلونلالكموما!"



اةقتو13يجعاوعبارةوهي"المقدسةاطشب9ذلكعلىويطلقوت،يعتنقه

الضوعيالتعهيرهذاأنوالحةيقةالكريمالقرآثئيالراردة"جهاد9كلمةمع

لأنناالعسكر،ةبا)ناحيةعلاقةأيةله)يت"الجهد"بذلبهيقصدالذي

والجدال.والدعوةالرعظفيالجهـلىلبذلإماالمكيةالسررفيأيضأنبده

)2(المحضالأخلافيالطابمذيالشخصىابهـ!دلبذلو)ما،)1(باهـى

"ا!قتا"كلمةفهـبالحقيقيةالحربعنيعبرماأما

التيوالحدودوالهدفالموضوعلناروضحالقرآفيالنصإلىوالرجرع

الت!-سبيلفي)ؤقاتذوا،فيقوكالقتاكوراء.شالقرآقيالتصريميستهدفها

-()البقرةالتعتدين-بحجبلاالله-)نتتثتد"والاؤيمايذوتكم"الد-ين-

عدوانفلاانتهـوا...فإنرحيمغفورالله(فإنعنهمانتهوا)فاعفوا)فإن091(،

فلمااترذوكم.)فإن،(291391-البقرة)الظالمن!علىإلا

ستيلاعلي!هم.ذكماعذ"جغتل-قماالحتلم-لمإليهموألقوايحقآناوكم"

ء!اكل..خهخ!ؤامثوأتو.مثوكمأرتأنن-يد"ويريئ-آخرن-شخد!و

إليكغ"وئل!واي!ثرذوكسم.تم.قإنفيهااريهىواالفتثةالىزد-واه

ثتممئتهوهم.خيثثواثت!وهـحم.فخذ"وهمأيديه!م.موآوي!ال!لم-

؟19-09)1)نساءمئي!نأ!شلئطانأعتفم.تكم.جقفنآواؤلثيهئم.

يمآتذوكئمتيم-الذينعنالله"ينهاكم)لاالتفرقةنفسنجدآخرموضعوفي

الحهمؤتقسطوآتتروفمأنيايىكم2دينيخرصوكمولغينالدفي

فيقاتذوكبم-الذينعنالله"يئقاكماتما،الممططينئحباقة)ن

تؤذوهمأناخراحيهمعلىوظاهروراد-ياركممنوأخرخوكئميئالد

وحتى(9-8الممتحنة)الظآلمون-(ئم"تأولئك-يتؤلهمؤمن.

المترددينوالمتقاعدينوالمنافقينالكفارعلىالورأثدتعتبرالتيالتوبةصورةفي

ا"نايةانرىةبالمثسكينعلاقةكليقطععامبإعلانتبدأوالتيالقتالفي

فيصرحعيودهمينقضوالمالذيناكهـكيناستثناءفيالقرآنأولاهاالتي

.(52-الفرقان).كبيرأجمهادأبهوجاهدبمالكافرينت!فلا5)1(

أية(خر2-النبهوت)،جنالفديفميخاجاهصراوالذ-فى5)2(
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ؤتم.ضتثأيتقصوكئم.لمثئم:النئثركينميئ!عاهدتميئ-الد)إلا

إنتثد:تيم.الىئم.عته!ذألتهمقأتمواأخدأغليكم.بظآفيوا-

القرآنيحرضالذيوا،وضوع(4-)التوبةالمئقين"يج!باللة

ركأواتومأتمآتلئون-)ألا:التاليةالآيةزأكزبتضحأجلهمنالمؤشين

تهخ.أتخو.ضةءل-أو.كمبد-ءؤئمؤالرشئول-اج-ب!خرهم!ؤا!نهمأيما

تبويتر(13-اكوبة)هـؤمنين(كنثغ)نتخشوهأن.4أ!قفالته"

كاة!ةائمثريهينالمومنين)وقاتاؤاتعالىاللهيقولأنالحالبطبيعةذلكعلى

(36-اكوبة)!افتمتينمغالله-أنواعقثوا،كافتةيمآتلئوتكمكمآ

فاصئقيثواتكماسثقآمواللعهد)تماحفظهبمدبمجريتوقفلالقتامذالكن.و

اذنأءكانايفينجدفلا(7-التوبة)المئتزين(ئحبالله-إنلقم.

نءوالأكزالعدوافيالخصمبموقفعددهناالأمرو)نما،بالقتالبالبدء

وموا!قبم!ودالمسلهينمعيرتبطونلاالذيئللشركينبالمنسبةحتىأنهذلك

فيمقصدهميبلنهمبأنلالرصيطالبالقرآننجد،حمايتهمويطلبون

.)2()1(أمان

!أالىولكنبهاالبادىءعاتقعلىتقع)ذنالحربمسؤولياتفكل

مكانفيأثبتنالقد؟جماعيةمسؤولياتهيهلئجالمسؤولياتهذهتمتدمدلى

هيوالأخلاقيةابخائيةالمسؤواليةأنتضمنالذيالقر3فيالمبدأ)3(3خر

هذ؟نفسكلتالاقترابالىتميلالمدنيةالمزوليةوأنفرديةصؤولية

القر2ن)قآتلوايقولفعندماالعسكريةالمرويةضأنوشأنها،الفكرة

.ومجملوناللاحفعليأقتالايقاتلونيئالذبذلكيقصد!)نمايفاتذونكماتد-ين

التباسأيعنهوأبعدت،فائقةبعنايةالثرطهذاال!نةأوضحتولقد

(6-اتو.)!مأنهابلنهثماللهكلاميعحقنأجر.اضباركاثركينشأحدبران")1(

حقزالحدردتوفحالقالآياتأكفلأنبعدالموضعهذاإلسنكليروصلتسا)2(

الآيةهذ.يدلان-ابحثفيتاثءتحارضلالكياضطر،النوةالالإتباء

بنقطالمايدينصايةالتدعوالق

.واظاصوالرابماثافيالفحل"2نالترفيالأخلاق5درازانظر)3!

،ك!*مأ،ءل!هول4ولم!ه*05
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ضولهمفيوالمزارعونوالمجانينوالعجزةوالعميانوخوالف،الأولادفالناء

عهللايأيالحربريةللأعماليتعرضونلا)؟(صوامعهمقيوالمتعبدون

الحكمتطبيقوعندوالحريقال!يضمانمثلعامبروجهالتدميرإلىثؤدي

حدإلىاكيذهبالقتا!يوقفونالذيئعنبالعفويقضيالذيالةر3!

القتالساحةمنالهاربالعدوملاحقةبتحريمأوصىأذ

وهو:الآنوضحتدأنهنعقد؟التثريمهذامنافدفإذنهوما

لاإنهإل،)2(السيطرةوروحالتسيرروحيديئفالاسلام.اظطرإبعاد

هناكيكونتدأنهافراضمعوحتى.)3(ياعالميةأيديولوجة9فرفى!يريد

)مكاياتهإلىليركنيكنلمذاتهالرسوللأن.بستطيعهلاف!نهذلكيريدمن

يشطليعهلوالحدودالأبعادال!رآذلهأوضحأتبعدلجها،ويعولابخترية

)4(-الناسبينقاثمآالخلافسيظلإلهيئأمربموجبإنهالذنجإرادةيفيرأن

يكثرهأذعنبهيدآكاتلقد)5(منهمقلةعلىقاصرأالإيمانوسيظل

يعرضمنوجهفيي!ففالإسلام)6(العقدةحريةويعرق.الضمائر

الهدفهرالعواثقهذهوتحطيم)7(للفتنةالناسويعركهالحريةطريق

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

)7(

همهد!ايكونأنا،ولمنيكنا1بالفملالدينمحاربةكايفصداطربكانتإذا

أنفهم.الدينجالر

.(-83القس)"فادأولاضالآرفيعلوأيريدونلاالذيننجعلهاالآخرةالدارتلك!

شنين"بكونواحتىالاسنكزافأنت،جميعأكلهمز-الأرضمنلآمنبكرضاءلو"و

.(99-يونس)

ولذ!ربكرحممنالاعتفينيزالونولاواصدةاتألاسبلعلربكساء"ولو

.(911-118-هود)"..ضلقهم

(301-يوصت)"كلؤنينحرتولوانساكرو-ا

(256-ابترة)"الدينؤاكرا.لا"

اضطاعوا")نديخكمعنيردوكمحقيقاتلونكميزالونولاالقلمناكبروالقة"

.(-213)بنرة
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)؟(المسلمينالمقاتلينيلهمأنيجبالذىالنزيهالحررى

فيالمسلمتهملا!غوايتهم9أوالآخريئ،هدايةاأنذلثمعنىهل

ازاءالمسلمينسماحةعنأحيانأتقديمهحاولواالذىالفسيرهرهذا؟صيء

ذ)للقر3نالحقيقيالطاجلإنكارأخرىطريقة)نها)2(؟الأخرىالأديان

فتورو)ما،مبادثهنحوالناساستمالةفيالرغبةفيالمبالغةإماإليهينصبرن

موقفأنوالحقيقة.باللامبالاةو)مابالتثدد)مايوصفأنهأيالرغبةهذه

منأنيقرر)نه.الطرفينهذينمنأيفييتمثللاالأنهذاثالقرآن

)1(ونشاطبهمةذلكومزاولةت)3(الفضيلةوإلىالحقالىالدصةالواجب

)5(وباللينوبالإقناعبالحكمةيت!مأنيجبذلكفيالمتبعالأطوبولكن

والتوضيحالثصرحنيوإنماالغير)كراهثلشىهنافردكلعلىفالواجب

وعليهيزمنلاأويسمعبمايؤمنأنوللغر.حقأنهيعتقدمابكلوالإقناع

ماواعطائهابثعائرهمالقيامفيالمؤمنينبحريةذرعأيضيقألاذلكبعد

)6(كاملةمؤولياتهفردكليتحملذلكعداوفيما.تبجيلمنتستحق

الأمموبينالمسلمينجماعةبينالعلاقةيحددالذيالقانوفيفالمبدأ

.1(ال!سامح"اسم،عامةبصفة،عليهيطلقالذيالمبدأهوالأخرىوالأديان

أولانلاحظإذ،النواحيبعضمنالحقيقةمنأقلالتسميةهذهتكونوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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حىوقاتلوهم5(391-ابترة).."لتهالدينويكونفتةتكونلاحتىوفاتلوهم"

93(-الأنفال)"..لنهكلهالدينويكونقنةتكونلا

(902ص)جوييما-5وعاداكمالمل!يناخلاق"انظر

هلا5!اح4لام!ول!!4ولكاكسد

)ال.."المبهرع!وينهرنبالممروتويأمرونا!ليرإلبدعوناتنكم"ويكن

.(3-العصر)،بالصبروتواصواباطقوتواصوا"(401-عمران

.(52-الفرقان)"كيرأبهادأبهوجاهدهم"

(125:الظ)"الحةوالموعظةبالحكمةربكجلالىاع"

لتشيضركملا...!(272ابقرة)"لاءشيهدياللهولكنهداهمعليكيى5

(501-الماندة)005اقديتماذا



يجبلاالمدفيلتئريعهص!لميأتخضعو)نماالأسلامتعننقلاالقالشربأن

)أشخامهموأفرادهاأوافيهالصانوأن6بالئسامحثتمنعأنقط

بوفوأنعاكهعلىبأظالأسلامولكن،(وفالبدهمودبانانهموأموافم

وعلمنماالم"أندسهمالمسلمينمعالمساواةتدمعلاطرياتهذهفم

الأسلامي،ال!ثربمولاالأسلامبةالقبدةيقبونلاالذيئأمالانبأ:."عبناما

ذلكمقابلفيفمليوفرجانبهممنمسالمبموتفالايطالبهملاا!رآنل!ن

نفسهافرضلاافعليةفالمقاومة.)1(والرالعدلأساسهاكريمةمعاملة

اجتماعية6وحدأودينيةجماعة)السابقةاليلاثةاطلولأحدكيابفيالا

ولخمدليضطهدهاالصيد!ةالىفربنهال!رموبل!ذا.(جواوحسنأو

ال!روبنظرأماما،بد!مكوفالدبئيبقىأنالم!ولمنهل4جملةنررها

آخرغرضأاكتشفأنهيدعيمنكلوعلى؟.ثامأفناءيفنيهماالىسلبيةفي

للأتباعالتقرثيالرقمويعطينايتفضلأنالإسلاميالثرجفيالقتاللنظام

عاشلقدالقاسيةالإجراءاتهذهبفضلالإصلاماعتنقواالذيئالجذد

العقيدةمصلحةنيوذلك-وفطنوامبكروقتفيالتجربتينكلتاالمسلمون

لقدوحريةصلامفيالأفكارتبادليعادلءثييوجدلاأنهالى-ذاضها

وحتى،بالقوةالديئعلىالناسإكراهياورهملاحتىجيدأذلكفهموا

كانتالمتعاديينيئالمعسكرحدودلأننظرا-الحديبيةصلحأثناءأنهقيلأنه

السنواتفيعددهمعلىيزيدماالإسلاماعتنقواالذيئعددبلغ-مفتوحة

مجتمعة.الابقة

،الإضطراباتفراتفيالأخطاءبعضوقرعنفترضأنونعتطيع

ا،جيالفيالانحرافاتبعضفيأيضأيثتبهوقد،تلافيهايصعبقداذ

لاممنوهو)2(المعاصرينالنقادأحداعزافأولالنصممعولكن.التالية

تحولكانتاليالرسميةالعقبات)رغمالإسلاميلدنظامتأييدهميعل!نون

.(8-المبادلة)،00ايهموتتطواتبروممأن5)1(

حمل!ول!"!د!ه!!لااله5"المليناداتوأخلاق5-جويه)2(
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افواجأ!الدينهذافييد%لمونالناسكانتقد)1(الإسلاماعتناقدون

الجديد-لدينهحماسهأوجفيوهوعر،يأأنقطيحدثالم(217أص

702()ص"أخرىدنيةعقيدةالمسفوكالدمفييطفىءأنفيفكرأن

الزنادقة!تجاهأوالنصارىنجاهاضطهادأيالخليفةزاولأنقطيحدثلم9

.(802)ص

الإسلاميةالمعاركفيننعيهاأنيمكنالتىواكلأمالبؤسف!نحالأ!وعلى

الأبواببأنالإعتقادءايحملنامما،يعةسكانتوا.لحروب،طفيفةكانت

عاثالتفغدفعهاإلاعلإهمكانوماالمسلميئالفاتحينأماممواربةكانت

التيوالعا-ا-والأمنالنظامواصتتبابناحيةمنالسرعةفهذهممراعها

المادية.الخ!ائرمنوقللالدماءمنكثيرأحصتقدةأخرىناحيةمن،تلتها

عدةإلابالتعديلتتناوللمالتيالروتتانتيالإصلاححركةأنولنتذكر

منقرنونصفقرنخلالأورياكلفتقد-الميحيةمنفةطمبادىء

بكثيرذلكعلىرربوماوالضحاياالآلام

،تحاندهالتيالقوةبفضلالزمانمنبرهةعاشاذامزيفبنيانكلإن

طعدت.والتىعليهالغريبةالعناصرحولهمنتخفيحينينهاروأن،رلا

الطويل،الدحرمنقرنأعشراثنيبعدالهومنرىفماذاقائمأ3بقائهعلى

جدش!ولببينالمنتشرةالمبادىءكلذه؟الإصا،ميةالتوصاتتوقفوبعد

ايتوانياومن.!راكثم!إلىالصينصتوالمناخواللونواللغةالجنسفبمختلفة

)1(
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كانوااظلفاهانإياينقلونالمؤرخيأنإذالحقارىانلراجإليلححالمؤلفانضكلا

المسلينعليفرضكانمماالأصيةالعوبعلأقلانلراجيكؤنأنعلمجرصون

04صلممالثكلعليفرضأنممروالميالحزيزعدبنعمرأمرفقد،الفاتحين

تاغريبرديلابنالزاهرة)"الجومفقطعرينألىالصفقبطيساككلوعلديارا

ايرايمالدكتور"صرفيال!!ميايحيمبيهابوردت238صالأولالمبلد

.(41صصلات



ابناءهذا)1(،العالمصكمانسدسمنأكزتمثلوالنى،الموزبيقحثى

الداخليةالدمرعناصرالىالمديداالاريخطوالتعرضالذئالاجتماعي

منالإطلاقعلىشيئأيخ!رولممظهرهمنكثيرأشيثأيفقدلم-وا!لارجية

والأخلازالدينئءفافي،السياسيةالأحوالامترارعدمورغم.جوهر.

لمانه"بحققيلمجيث،صلابةوثابتأفيقوائمهعلىمنمربأيزاللا

")2(آخرديئالىدبنهعننكولس!لمأتدأن6الهجربدابأفلىمجدث

بنخلوا؟ناسنعدادأأتلابومالملمبنأننؤكدأننس!بمحالأيوعلى

أنفسبة،اثوانبنبناق!مماأيس.أخرىديانةأبأالباعمنضبدكمعن

مننوعالىالمسلمينجانبمنالديئبهذاالوليقالمسكه!اننسبأن

2باكمعل2والذيالاكراهمننوعالىأملهيربمالورا!الاستسلام

أعماقفيمنقويثةبذكراه!ظونيزالونلاالمسلمبنوأن،ا؟ولين

.؟هقاللىلركيبهم

التىالذاتيةالصفاتبعضاوجودن!لمأنعلينايتحتمأنهفيجداللا

.مولدهتاريخعنالبعدركماالعباتهذاومنالإنتثارهذامنللأسلاآمكنت

ميونأ.035حايأالملمبنتعدادبكاتواضتالحدثةللإصمانجاتلجنا)1(

دىراير."تأيف7نالتر"ضدمةفيبورتروسلنهنهالنرإلجمش"اخاسلخاب5)2(
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نيلفاافيالتا

ا!!ن

هزاقلاثةكظاينيخسلال

ؤالأدنيكلقىؤاالذتيئ



خارجيعاملأىعنبعيدأ-القرآنكانإذا

بىافلاجدمختلفةعقولءلىداثمةبصفةقدأثر

بتوافقهخاصةمن-،دويةلهماإلىراجعأذلكيكونأن

والثعور.التفكيرفيالفطريالناسأسلوبءالكامل

العقيدةشؤونفينفوسمأليهتتطلعلماوبامتجابته

الكبريللمشكلاتالناجعةالحلرلوبوضعه،واللوك

ينطويأنهبدلاآخروبمعنىبالهمتقلقالتى

بماوالجمالوافيالحقإلىحا-3يثبعماءلى

فيوالأدبىوالأخلاقيالدي!العملصفاتمنيجمع

واحدء.2ن



لوا!لى

المجقأوالمجورإن!يين

خصمنالإسلاميةالدعوةبهاتتمقعال!يالجارفةالقوةملامحأولإن

)رضعمنهامحاولةفىالدينيةالحقيقة.ثاف.تالتيالصورةفي-رأينافي-

بشأنهاثارتالتيللخلافاتحد

بصددهماوا%ضلفتنازعالاذتالر:سي!تالعقيدل!-السؤالينءا!ؤ!دأ

نأكيفنعلم"!.صيرهوما""أاممونامصلرحروما9الفلسفيالفكر

مذهعا!أستعل!!مادقيقلأإجابةقدمتأنبعا-الماويةالديانات

والمجتمعاتالأزمنةباختلافاخلف.والعبادةالعغيدةفيكاملانظامأالإجابة

الإنسانأتغيرإلجوحريةمبادئهفيوحتىأشكالهفيأنظارناأماموتبايئ

دينيةخحقيقيةتتناقضأنبةولةيقبللا-المنطقيةال!طرةمنبنوع-

يم!شهلخال-ةحقيقةأنهءاالأمربالناقا-افماأخرئدينيةحقيقة

نأيمكنمه!!؟يناقضهمامحلهليحلإلايصلحلاباطلابالغدنعتبرهأن

غير:من.والشكالاضطرابونفودناقلوبئكأيلقىأتدونهذايحدث

ذوقيوإجماعاتفاقان؟ادساءءاالمدئينابصلاتوفادض-نفتريجعلناأن
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،الناسسائرنظرفيعلامة،مينةفكرةصدقعلىوالاختصاصالعلم

عنغريب،خارجيعاملالإجماعهذاأنرغم!الفكرةهذهصحةعلى

بهتتمتعمابقدرإنهنقولأن)ذننستطيعالناحيةهذهومنالفكرةذات

علىتأثيرهايتضاعفبهاالثقةوزيادةلهاالعلمأهلتأريدمندعوةأية

فووالاضطرابالحرةنفوسنانييلتىوالزعماءالقادةفاختلافالناس

راحتنانجد)نناضصائرنالراحةعنهغنىلاالذيالتوازننجد)جما!م

الإنسانيةعقولوأن،نفكرتمامأكايفكرونالناسأننعلمعنلحاالواخفي

بعضأمبعضييعززجميعأاللهرسلوأنةواحدرأيءلىاتفقتالمستنيرة

واسحقابراهيممنأنهيعلنفموصىواحدةحقيقةتبليغفيويتضامنون

السابقة.والشراخالرسلليؤيدالايأتلموعشىويعقوب

نأصراحةوأكد،كبيرآتركيزأالفكرةهذهعلىالقر2نركزولقد

هذهوأنت)1(وتعالىتباركالله)واءتحتمجتمعةواحدةأمةالأنبياءجميع

التيهياللاحقةالأجيالو)نما،مضىفيماالناسساثرتجمعكانتالوحدة

وأ)3(الربانيةالتعا)ليممنحظبنسيان)ما،)2(والفرقةالخلافبذرت

الغروربداخأوالنعا)يمهذه)4(بهاعرضتالتيالرديئةالأصاليبنتيجة

)5(الذاتيةوالمصالح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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أتكمهذ.وإن"(29-الأيخا.)"فاعبلرنربكموأناواحدةأمةأتكمهذ.)ن"

(52-المؤشون)"ئاتقونربكموأناواصدةأمة

فنهماخلفواولكنابياتجاهكممابحدمنبحدهممنالذينات!لمااقهضا."ولو

"فاخلفواواحدةأمةإلااناسكانوما5(253ابقرة)"كنرمنوعنهم2منمن

.(91-)يونى

(14-المائدة)"بهذكرواممالخأقوا"

"يعل!ونوهمعفلوهمابحدمنمجرفونهثماقهكلامي!حونعنهمفريقكان"وقد

.(13-المائمة)"مواتعنالكلممجرنون"(75-ابترة)

يك!ونالذينان"(6،1-القرة)،يعل!ونوهمالحقيكتعونعنهمنريقأوان"

.(،17-ابقرة)"..قيلاثمأبهولزونالكتابشاقهأنزلما



عمدية6دصأنياعلىلأالمنطمةبطرهتهالاسلامدصةا!رآنويصض

المسلمأنيقرروانماا!يقة،ولنازعماوالمسيحيةالموسويةلعالسمسغلة

وبوفرهم،افهوسلوجممبعوعبىبمومىالولتنفسفيبؤمنمنهو

ولإوادلهفهبسشلمأنهأي،جمبعأبمادكمبؤمن3،)1(ينهمنميزغبرمن

الانشقاقفوقالناسيعلووعندئذ)2(ألسننهمعلىمتتابمةأعلنتالق

لعقيد!تط،مطابقةلالرصهذايعلنهاالتىالعقيدةكانتاذا)3(لأنهوالتنافس

بداخلهارفضييكنلمما،العقيدةلهذهصدىقيرالتيا،سبابانتفت

)6(الغرورأو)5(الحسدأو)1(الأنانيةمن

يستجيبالتيصليةالأالدييةالرحدةإلىالعودةإلىإذنيدعوالقر2نإن

الوحدةهنهبأصمصوتبرنفعأنوبكفي.الامبةالنفوسذووبهاوبعزلها

ضروريةأولىخطوةهذهأدأشكولا.المتلهفةقلوبهملهتتفتححتىالمقدسة

والمنهج.النظامءلىيعتمدذلكبعدضيءكلولكن

فيالقر2الإقناعنظامحولهايدورالتىوالنواةالانطلاقنقطةأنونعتقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ور!وكبهوسلائكهبا!2من-للوالمؤشونربهمناليهانزلبمالالرص5أش

-285(.)البقرة"رطهمناحدبيننفرقلا

وايهجاروويمفوبواصقوإصاجملابرايمعلأنزلوساعياأنزلوطباتأناقل"

"مل!ونلهومخنضمأحدبيننفرقلاربممنوالنيونوجمىمو!أوقيوسا

.(8،-عرانل)2

ثرع5(915-الأنمام)"!ءفيمن!ملتضيعأوكانوافرقواديغالذينإن"

وجمىوموس)برايمبهوفيوصا)يكاوجناوالذينوصأبهوصىساالدتشلكم

.(13-الورى)"فيتتفرقواولاالدينأي!واأن

)الترة-005سهملماس!قأاطقومووراههبماويكنرونعياانزلبمانؤشقالوا!

19).

005أنفهمضدمنصدأكفارأ)يمافكمبعدشيرثونكملوالكتابأهلمنودفي"

.(901-ابترة)

.(18-المائدة)005وأحباز.اقهانجاهغنوانصارىالهودوقالت"
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المطلقبالكماليتصفصانعأأنوهيالرئيسيةالفكرةكعذهفيتنحصر

وأخضعهالوجودفيثيءكلخلقالمطلقوالخيرالمطلقةوالقوة

تنسجمناحيةصتأنهاالفكرةهذهنجاحوصرمطلقآخضوعألإرادته

اوجوداإلىجديدمنإعادتهاالإصلامي!ت!دفالتىالفبنيةالوحدةمعتماما

هذهسموفإتأخرئناحيةومن)1(التعددن!إلاتنثألاالةسقةأنحيث

النا-تذكرالمختلفةالديالاتفيالضيقةانجعتباراتك!فوثالف!هـة

أنهش2والوامعرفتهاعليبمبولالتيأوعرفوهاالتيالخالدةباطتميقة

ومدبرللكونخالقأعظمإلهليوجوديعزفوتكانواالمشركينالعرب

عنا-لحمالمحفوظةالآثاربعضإلىف!طافالاء"شهذايرجعولا)2(لشؤونه

)3(.ايإن!انيةالنفص!أعماقئينواتهتوجدوإنما-وإسماءيلإبراهيمديانةمن

نم)ة(القرآنيسميهاكايةالفوالديازةهذهأوالأولىالتوحيدهذاولكن

وعباداتمعتقداتمخت2الوافيومغمورةمحجوبةنظريةفكرةإلاتكن

الراحداللهيدعونلافهم)5(الآلهةمنيحصىلاعددالىئؤدىكانت

)1(

)2(

)3(

)،(

)5!
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بهنثركولااللهإلانبألاويكمياصا+كلمةالىتحالواالكتابأهليا"قل

"ملمونبأنااسهدوافقولواتولوافإناللهدونمنأربابأبمذ!بحنايتخذولاسئأ

مهمظلمواالذينإلاأحنهيبالتيإلاالكتابأهلتجادلواولا"(،6دهـانل)7

"ملونلهومخنواحدوإلهكموإناإيكموانزلإياأنزلبالذىأشاوتولوا

.(64-النكبوت)

.."القيقولنوالذرالضوضروالأرضالماواتخلقمنصألتهمولئن!!

.(61-العنكبوت)

بربثمالتأنفهمعلوأصهدهمذريقمظهورهممنآدمبيصنربكأخذ"و)ذ

(172الأعراف)"سهدنابلقالوا

الدينذكاللهظلققييللاعيهاالاسظرالتىاللهظرةخيأ!دينوجهكفأتمي!

.(03الروم)"ائقيم

(601يوت)شرسنه3وإلاراللههمأكريؤشساو



)2(تلماإلاالقرابينمنلهيقدمونولا-)1(كبيرخم!!بهمألمإذاإلا

الىينسبونكانواالمختلفةومظاهرهابالطهيعةالوثيقولاتصالهموحقر

بينأما.ساجديئلهايخروذوكانراالفضلبعض)1(والكواكب)3(أالنجو

الناستقربأنءاتادرةوصيطةةوىابت!صوافضدالناسوبينالواحدالله

)7(الملائكةيعبدونكانواولهذا)6(عندهلممتتشفعأو)5(خالقهمإت

تتنبأكانتالتي)9(والأنصاب)8(الأوثانأمااللهبناتأ:كمويزعمون

فقد،المستترةالآلهةبعض!إلى-نظرهمفي-ترمزأوايلأ!وربخفايافم

ولقداستطاعت.دتهكانتالتيوالعبادةالتقدي!بنفساالأيامرورمعحظيت

التىالصغيرةالآلهةمنيحصىلاعددأتلريجياتخرعأ-الخيا)يةالعقليات

تناسبها.محد!ودةاختصاصاتلهاوجعلوا+الخالقصتأقاتبة.سفيوضعوها

معاونينلهليسملكأيتصورواأنيتطيعوالمالناسأءورعلىقياسأاذ

الاعتقادهذامنالأثرلااحتفظولقدوالعبادةالتقديىيستحتهونوحاضة

الوقت-نفسيخرلهوشريكةالخالقلتهمملوكةالآلهةنجا-حيث-العجيب

لالبيك9الحجأثناءبهايبتهلونالوثتونالحجاجكاتالتيالصغببعضر

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وجاههمعاصفريمجاءكابهاوفرحوالجةبريحبهموجربنالفكفيكتمإذاحق"

هذ.شأنجتنائنالدينلهنحلصيناللهدعوابهمأجطاكموظنرامكانكلمنالموج

.(22يونى)"الاكرينصلكونن

(136ايهنمام)"..نصيبأوا،نعأمالحرثشذرأمماللهوجعلوا"

.(94انبم)"الثرىربهووأنه"

.(37نملت)7خلتهنالذيللهواصبواالتمرولاثصتبموالا"

.(3-الزمر)"زلنىاقهإلىبونايتر)!نبهمساب.اودونهشااتخنوينواك"

اقه"ندشفماؤناهؤلاءويقولونيخفعهمولابنرهملامااتدونش!ويعبمون

.(18)يونى

الزخرف"عدناهممااللهصاهلووتالوا..)ناثأالرحنعادهمالذ-فىالملائكهوجملوا،

91-02).

03(-الحج)"الأوثانعنالرجى"فاجتبوا

(09المائمة)"فاجتب.الظانعملعنرجىوالأزلاموالأنصابالميرإالخر)نما"
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فيكانواحدالها،فةبأنلالقول"لكهوضريكأإلالكضريك

فيبهيسمصالمأنهمزعمواأنهملرجة،وكازبأ)1(عجيبأقولانظرهم

القالمسيحيةفيأي،)2(السابقةالماويةالدياناتفيولا،مجتمعهم

الطوالفبضعنطرقيبالجنبالثمالرمنمنالعرببةالجزبرةالىانعفلت

يجلونكانوا،وفاكهناالموفةجينالشضياتالاختلافوركم.اللاجئة

لأن،)3(الوثهليةصالحفيالحججبعضلاستخلاص،ينهاالئشابهنوعأمن

منعددوبينالخالقاللهتوحيدبينالجمعفيأيضأهمنجحواالكتابأءل

وأولثك،هؤلاهوضد،وأولثكهؤلاءفمعالمعبودةالأخرىالآلهة

خصومهباعترافيأخذإنه.الثانيةالعقيدةلهدمالأولىالعقيدةعلىالقرآناسنند

منافاةعنفضل!تاظلطوهذا)"(الإثراكبهذاجحودهملهمليثبتهؤلاء

كانتفكرةعلىتنبنيالقرآنإليهايدعرالثىالدينيةفالوحدةللعقلذلك

الأفكارأنقاضتحتمفورةكانتولكنها،بالفعلوقائمةقبلمنموجودة

وينفبهاصبفاءهاالبهاوبعبدكلههذابينمنالفرآنفبسنخرجهاالمناقضة

علىقاثمةإذنفطريقتهيكتشفهاولايخزعهالابهذاوهو،شائبةكلمن

الجديدإضافةعلىلاالشوائبحذف

تكمنلاالدينيةالفكرةقوةأن-سبقفيماألمحنا-كانريوهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(
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.(ه-)عى"عبابث!ءهذا)نراحدأالهأالآلهة"أجل

.(7-)صهاخلاقالاهذاانالآخرةالملةفيبهذاسعناما"

ضربو.ماهوامخيرتا21وتالواهيمدوننهقومك)ذاثلامريمابنضربولماي!

(58-57الزخرفأ"..جدلاإلالك

جملالذىتتقونلملكمقبلكمشوالذينضلقكمالذيربكماعبدواالاسأيهايا"

لكمرزتأاثراتمنبهفأخرجماءالماهمنوأنزلبنا.وال!ا.فراشأالأرضلكم

نلابضراللهيمك"وإن(21-22أابقرة"تملمونوأنتمأندادأقهتجعلوانلا

ايهايا!(17-الأنعام)"قديرسيهكلعلصونجيريمكوإنهوالالهكاسف

اضمواولوذبابأيخلقوالناللهدونمنتدعونالذبنإنلفاضمواضلضربألاس

.(73-اطغ)"..له



باالإيمانإلىتدفعنا)نهاالمتأصلطابعهافي!العكسعلىبلأصالتهافي

الموغلةالأوفيآبائنامققداتأعماقفبجذورهابهاتغوصالتىالقوةنجفس

يؤسس-الابقالمنطقيالتدليلعنفضلا-القر2ننرىولهذا.القدمفي

بوضوحفيتجلى)1(السابقةالأزمنةكلفيالأنياءتاريخعلىاتوحيدالىدعوته

الوثنيةورفضةالتوحيدعقيدة)ئباتفيالقرآنيشاركانوالنقلالعةلأن

)2(صورهمااختلافعلىوالإثراك

المنطقإلىت!تند،هذهمثلقضمةأننفسرأنيمكنكيهتولكن

يمكنكيف-صةالإيجاالرسلبتعا)يماللرامعلىوتتجدد،الأصلورسوخ

السبب؟لهامناقضةأفكارمكانهالتحتلالأذهانمنالهـولةبهذهتختفيأن

أينماالخلاقةبالقوةالإعجابإلىمدفوعأنهيشعربطبيعتهالإنسانأنهو

فياختلافأإلاتتضمنولامتصلةالعبادةإلىالإءجابمنوالمرحلة،وجدها

والشجرة،والحياةالدفءوتمنحناالدنيالناتضيءفالثمالتيةاللرجة

..الصخوربينمنبالماءيتفجرالذيوالنبع؟ثمارهاوتمنحنابظلهاتحميناالتي

تأخذعجائب،وفاعلي!ةسكونفيتتحركالتي،الطبيعيةالقرىهذهكل

؟للمعجزاتصاخأوساحريدعلىتتمالتيبالخوارقبالكوما.المتأملينبألباب

منشأينبأنإلىبصهولةالإدراكيميل،الخارجيةالحواسمنفبإرشاد

)1(

)2(

ما!(133-ابترة")احدأوالهأواسعقو)ساعلايم)برأبائكوالهالهكنبد"تالوا

اقهثونشلىعادأكونواالاصيقولثموالبوةوالحكمالكابيؤتهأنلركان

(97-عران)ال"تدرصنكنتمبماواليهابتملمونكنتمبماربانيينكونواولكن

وما..قيشوذكرمحيشذكرهذابرهانكمهاتواتللهة7دونهشاكنواأم5

(2،2-هالأياء)هناعبونأناالاإلهلاأنهايهنو!يالارصلشتج!شأرطا

واطل"(8!-ابر)0005هذاوفىتيمنالمل!ينساكمهوابرايمأيكمطة"

.(5،الزخرف)"يحبدونأكالرصنثونمناجعنارطامنتج!شارطامن

الماواتفيضركلهمأمالأرضشخلتواماذاأروفياتهثونمنتم!ونماارايتمتل"

.(4-الأصقاف)"صادتنكنتمانعلمشاثارةأوهذانجلمنبكابائوفي
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النيالثيءإلىينسبهاإنه.منهانطلقتالذىالمباشرالمصدرإلىظاهرةأية

منالإدراكيرتفعولا،ومستهلاطفعاضيقيلسببكأثرمنهانطلقت

فكرىبمجهودإلا،المعقولالىالملهوسومن؟مصد!رهاالىالظاهرةتأثير

هذاتزكيةالةرآنأهدافأولومنالجهدهذايبذلماونادرأ.)رادكط

منالعدممنمخلوقأىخروجباستحالةدائمأيذكرناإذ،بقوةالمج!ود

علىشيءأييخلقأنأو؟ذاتهيخلقأنوباستحالة؟خالقةقوةغير

فرضعلىحشرةأيةحتىولا)1(الأرضأوالسماواتفيالإطلاق

استولتإذاأنهذلكمنوالأكر)2(الغرضلهذاوالجهـودالقوىكلتضافر

)3(منهايستعيدهأنيستطيعفانالدنياف!إنسانأقوىيملكهشيءعلىذبابة

السمواتفي.ذرةمثقاليملكونلا-وتعالىسبحانهاللهعداما-فالجميع

نأيستطيعاللهموىأحدلا)4(بالتبعيةولابالمشاركةلاالأرضفيولا

الأزليةالقوانينعبارةنطلقإننا0)6(عليهالإبقاءولا)5(الطبيعةنظاميغير

أما،شيئأمنهنعدلأنبتدخلنانستطيعلاالذيللأشياءالدائمالنظامهذاعلى

منواحدةكلمةعلىمتوقفةالسببيةقوانينوكلاثباتافهذاللخالقبالنسبة

السماءولأسقط،)7(أجاجأملحأالمطرماء!علشاءفلو.سبحانهإرادته

)1(

)2(

)3(

))(

)5(

)6(

)7(
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،يرقنونلابلايهرضوال!اواتخلقواام،اظالقونهمامثيءغيرشظقواام

نصرألهمبتيحونولايخلقونوهمضنأيخلقمالا"ايثركون35-36(الطور

(191-091الأعراف)"ينصرونانفهملا

.(73-اطج)"لهاتجمعواولوذبابأيضلقوالناللهدونشتدعونالذينإن

.(الابقةاي!يةنفى)"والمطلوبالطالبضعفتيقنو.لاضئأالذبابيبهموإن

ايهرضفيولاال!اواتنيذرةثقالجملكونلااقهدونشزعمتمالذينادعواتل

.(22-)جأ"ظهيرشضهملهوماشركشفهمالهمما

.(62-ابايهصز)"تبديلااقهلةتجدولنتيشخلتقدالتىاللهضة

ال!اواتجمكافه)ن5(65-الجع)"بإذئهإلاالأرضعلتفعانال!اءجمكو

كنورأهصليأكانإئهبحد.شاحدشاسكهاإنزاياوئنتزولاانالأرض

.(41-فاطر

.(07-الوات)هلكرونفلولااجاجأجحنا.لاهلو



الأرضإلىولجاءجهيعهابثريالجنىولأذهب)1(الأرضرفوث

إذااللهإرادةيعرضأنيستطيعالذيذات03)2(مكانهأخرىبمخلوقات

الأسبابأزإذ6جه.مأالةوةفلله)3(نججه.مأالأرضرفيمنيهلكأنأراد

)"(صبحانهالعظيماظالقهذابريدكلهاالأ.ءورومقا)يدوالبعيدةريبةالة

)5(ومت!اناهامصيرايهإو

محتو*أقدرأححناكأنفيالاعتقاداإنميلبالكريمالحديثمذابسماع

العالم.علمفروضةكاملةسلإيةهيو)نما6بثريندضا!أممطمعهيجديلا

عنفضلا-الاعترادوهذاالأشياءبينسببيةرابطةةأتمامأتختفىحيث

القترآنيةالآياتمنمجمرعتينمعيتعارض-لعلمومناقفتللعقلمجافاته

تفسرالثا!يةوالمجهوعةدائمخلقيجهدبذلإلىتدعوالأولىفالمجموعة

الذيهوإذنالويوالحلببعمربعضهاوالتاريجةالطبييةالظواهر

الإنساننجرد.فلاومرماهامداهابهاالمسلمالحقاثق.نحقيقةلكا!يحدد

الوسطهووهذا.المطاثبالحجزنصفهولا6مستقلةذاتيةقدرةأيةمنوالعالم

تتكررالتيفالظواهر.عنا-هالوقوفإلىيدعوناالقرآنأنيباصوالذيالمعقول

فياضمرارهاافراضفيالحقتم!نحنا،الرتيبونظامهاتلسلهاثيدانمأ

نظامفيالإعتقادعنللرياةغنىلاإذ؟الظامونفسالدقةبنف!ى-المشقبل

القدرةعنبعيدآالأشياءجوهرإلىيرجعلاالثباتهذاولكن.للطبيعةئابت

خاضعوئباتهاوقوصهاودوامهاالظواهرهذهوجودلأن،وتضه!اتدبرهاالتي

)1(

)2(

)3(

))(

)5(

.(65-اطج)"بإذنهالاالأرضعلتنعأنال!ا.ويمك"

.!16-فاطر)جمديدهنجلقويأتيذبكملأان"

جيحأهالأرضفيوعنوأ!مريمبنالمغيهكانأراد)نصأالقمنيملكفمنقل!

.(71-الماندة)

-الزخرفه)الأرضوال!اواتمقالدلهريهلضيهكلعلوهوض!.كلخالقالله"

62-63).

.(،2-البم)"انقىربكالوأن"
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يوصفأنعنبعيدأ!ونالدينيفالميرالإلهيةللإرادةمطلقأخضوعأ

الفكرةيوافقلأنهعليهويسموالعلبىالإدراكيتخطى-الذهنيبالكل

تقديرعندالعلميقففعندما.كايةلاماإلىويتجاوزهابلويحتويهاالعلمية

لاالميتافيزيقيةاكظرةف!نالوسيطةومراحلهاالمتتاليةالأصبابوملاحظة

البداياتبدايةإلىبالصعودإلاوإضباعهارضاهاتجدولاالحدهذاعندتقفلا

فالمتناهىكاملاتفسيرأيفسرهاأنشىءي!تطيعولاشىءكلتفسرالتى

العملرؤيةعند)ذنالحدفوقننبهرفلااللامتناهيمنصغيرأركنأيحتل

يتصرفالذيوالسلطانعظمتهاكانتمهماالطبيعةظواهرأوالإنسات

وبماوالمكانبالزمانمحدودسلطانوهو-للمعجزاتصاخأيبموجبه

مني!محبلأنوعرضةمعارأصلطانأيكونأنيعدولا-أثرمنيحدثه

)2("نتعينو)ياك")؟("بالنهإلاقوةلا5أعارهالذ!جانب

الصريحالرسرلرفضتفسيرأصيءعنلماينبغيكاالقرآنيمهمولم

يقدملمبأنهالنقطةهذهمنيئمغوقدللمعجزاتصاخبمثابةيكونأن

بدعوتهالإيمانالناسعلىفرضفهلدعوتهربانيةعنالكافيةالدلائل

منيقربماأوجنونأهذاأليس؟دليلأيتقديمودونتع!فيةبطريقة

ظهورتصاحبالتيالعاديةغيرالظروفكلفيأنهوالحقيقة،الجنون

القرآنيرىلا-نجاحهاويوئئرنرصالاتهميبلغونحيثوالرصلالأنبياء

وأالمعجزةهذهتتمتعالىاللهمنبقدرة)ذ.مباصرأبشريأعملاكلههذافي

لدىمماأكثرالرسللهولاءوليس،بأيديهمأوالرسلهؤلاءلسانعلىتلك

والركلفنرح.بغيرهااستبدالهاأوالمعجزاتاختيارادعاءفيحقمنقومهم

نأعيصىمنالفريسبونطلبوعندما)3(صراحةذلكأعلنواالأولون

93-الكهف)1(

.،-تحةالفا(2)

الابلطاننأتيهمأننكانوما5()هود-33ضاء!)ناقهبهيأنجكمانما!تال)3(

.(11-إبرايم)"اقهبإذن

08



فالته)1(ئجوانصرفطلبهمرفضأنهكيرفعلماذاال!حاءمنآيةيريهم

لأوفقسبحانهتقديرهبحسب،يريدضكلأيوعلى،لاءلمنصلطانهيعطي

فلقدغيرهأوالأنانية-منالجيلوهذا،ذاكأوالعمرهذاتناسبطريقة

موصىهووها،عظيمثعبانالىمخولتقدهيفإذاعصاهموصىألقى

إلىالميتيعوداللهوب!ذن،الميتعيىوينادي)2(الدهشةمنمأخوذ

مجردكانتالأمربادىءفي،المحمديةالرسالةأمرهووهذا)"()3(الحياة

الموتمنالمعانديئالكفارهؤلاءتحولالكريمالقرآن2ياتلبعضتلاوة

)6(قلوبهمفتحالذيهومحمدليسإنه،)5(الروحيةالحياةإلىالوجدافي

الأعمالهذهو)نما،)7(العميانويرىالموتىي!معالذيهوليسإنه

وعندما.)9(وحدهلهخاضعشىءكللأن،)8(وارادتهاللهب!ذنالاتتملا

يصبح،الداخليةوالحروبالأحقادتأكلهالقدممنذمنقسأتجمعأنرى

المفاجىءالتحولهذا...اللهفيالمتحابينالإخوةمنمجموعةوليلةيومبين

)1(

)2(

)؟(

)،(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وتالنأجابالماءمن2يةيريهماننالو.يبربو.والصمويونالنربيرن)يهوجاه

درةألاهلأنشاهايومالماحوقمح!رةألاهلأنصحوتلتمالماهكانإأ:لم

.تييحونفلاايهزنةماتعلاواصاالماءوجهضبزواأنتمرفونصاؤونيا،ببوت

وضى"تركهمثمافييونان7يةالا7يةلهتحطىولا7يةييمىفاصضريرجل

.(،الا-16اصحاح-مىايخل)

.03(-)ولهنصجةس"فإذا

(011-المائدة)"يافقالمونىكرجواذ"

))يخل،اتملكوتعيكماتجلفتداثفي،أخرجاقهبروحأنابهتان"ولكئ

.(-1228-)صحاح!

(،2-الأنفال)همحيهملمادعاكم)ذاو!رصولتاضبيبراأشواالذ-شأيها!ا"

الابقة(الآية.)وكلهالمرهبينجمولاتأنواعلموا"

عنالمصبهادأنتوما*.عدبرينولوااذاالدماءالممتعولاالموتىتعلا"نإنك

.(3.-52-لروما5نلابهم

.(56القصص).لاهمنيهدياتولكئأحيتاشكديلاانك"

(31الرعد)هجيمأ.انح!لهدىاتثاءلوان2شواالذينلاسأفلمجيمأايهصقهبل"
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تأيم!شولابلبريع!-لاإا!الحابطهيعةثرجعلاالناسنفوسفي

القلوبيملكمنإنجهيعآالأرضقوىأجلهمناجتمعت)ويتحةق

اك!ايةفيالإممانرختصروعندما)1(هكذابجعاهاأنيشطيعالذيهووحده

المتجبر.القويعلىالمت!ينالضعيفينتصر،وعندماوالإشراكالكفرعلى

حربفيتفانواالذينالمؤمنينبخاعةولاالرصولمنبإضارةهذايتملا

)2(قتلهمالذممطهووحدهاللهأنةإذ،أعداثهم

ءلىتمتالتيللمعجزاتالتفيرنفصنجدلآخره3نالقرأوكومن

قصةتلاوةجزةالمهأكانتفسواء!!محصدومنهموالأفيياءالرصلأيدى

كانتأو،)4(مشقبلبحادثتنبوأكانتأو6)3(القديمةالعصورأحدعن

فضلفلا)5(بهللنطقالعادكللحكمنصوايجاد،قضيةفيسركثف

الفضلوإنما*الإنسافيةمعارفهلعةولا-الرسولذكاءل!رطذلككلفب

المصدرهوالذيتحالىاذجانبمنورحيمكريملتديخلوأخيرأأولا

خيرولكلعلمولكلخلقلكلالحقيقي

الأولالثطرالقرآنأس!،المطلقةوصفاتهالمطاقاللهكالفبفكرة

الخضوعوالعبادةيستحقالوجودفيضيءلاأنهوهيالعامةالدينيةيةال!نظرمن

الثانيانثطرأيضأالقرآنرؤسىالفكرةوبنفسالقهارالواحداللهسرى

الأولهواقهأنفك!االأخرويةبالحياةالإيمانوهيالنظريةهذهمن

)1(

)2(

)-3(

)،(

)5(
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(ءجيحأالأرضفيماأنفقتلو.فلوبهمبينوألفوبالمؤمينهبندهـ.أيدكالذيهو"

.(63-62-الأنفال)هينهمألفاقهولكنقلوبهمبينألفت

(17-)الاننال"تلهماقهولكنتقلوهم"فلم

(،9هود)"هذاقبلمنتومكولاأنتتحل!هاكنتماإيكنوحهااليبأنجاءمنت!!

.(ا-3الروم)"ضينبفعفيجنبونكبهمبعدمنوهما،رضادنىفيالرومكل!ت!

نبأفيقالهذاأنجأكمنقالتبهنبأهافلا"(113اناء)هتملمتكناما"وعلحك

.(3-اتحريم)هالخبيرالميم



الذيالجزاءمنهوننلفىأعمالنالهلقدم)2(لنافآاليه)ذ.)1(الآخرأبضأفهو

.-)3(
لتحى

بعثواالاية،الروحخلودالأولىنقطتينبينالتمييزيجبوهنا

الجد.!

الأولىالنقطةثأنتذكرمعارضةقابلتالإصلاميةالدعوةأننعتقدولا

المسلمينخصومأبداهاالتيالمعايىضةتفاصيلأمانةبكليسجلالذيفالقرآن

الأسبابمنومناك.بالذاتالنقطةهذهثأنشئأيذكرلم،موضوعكلفي

العربعند-خياليةكانتو)ن-بهمةفكرةوجردنفزضيجعلناما

الواخفيلنابرضحالجاهليفالثعرالموتبعدالروححياةعنالوثنيين

الهامة!9يسمونهخرافيبكائنثؤمنونجعلهمبالثأرالأخذإدتعطئهمأن

تقولوهيالقتيلجدثفوقليلامخومالهامةوكانتلروحظلوهي

ترديدوعنالظهورعن.امتنبت،القاتلمناقثصفإذا"اسقوث9

ببطلانهوحكمت"هإمةلا،الجاهليالمعتقدهذاالنةنفتولقد.مطلبها

المثركونعل!!اركزفقد-الجسديعثالخاصةوفي-اثانيةالنقطةوأما

اليوميةبتجاربهاوالمرتبطةالمرتابةالعقولفهذهوسخريتهممعارضتهم

نأيمكنالرابفيتمامآتحللالذىالج!مبأنتؤمنأنب،ولةتتطعلم

أإناؤزفتاتأعظآمأكئتااذاأؤقاذواجديدامنويحياالأولىهيئتهيستعيد

أنهإماذالمثيدعيالإسراء94-89()نمن")تجدثدأخفقأإضمثثوثون-

)1(

)2(

)3(

.(3-الحديد)"والآخرلالأوهو"

ترجمون"إيهثممحيهمثميمتكمثمفأجاكمأصاتأوكنتمباتتكفرون"يهف

.(28-ابترة)

")ابقرةيظلمونلاوهمعلتطنذ!كلتوذثماتإلىفيترجمعونيوسأواتقوا"

-281).
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قين".صخادكئنئمإنهبآباثياتأثوا"")1(كذبأاللهعا!ىافر""أومجنون1

ؤتتتاتهوثا)د"نثاخياتئاإلا-!تماؤقاذوا"(36-الدخان)

.(24-ا!لاثية)!إد-هراإلا-يئهئيكئناؤما

يستةهـ!االتيالفاصلةحجتهالقرآنيقا-م،البسيطةالمعارضةهذهوعلى

تظهرالتياثماهدآلافالأنظارأمامفيبرزالمفتوحالطبيعةكتابصت

يعيدهثمالأرضمنالإنساناللهأنشأإذ.الخارقةالذقلرةبوضوحمضها

التيالأطوارهذهالعقولفلتتدارس)2(أخرىمرةيبعثهومنها،إ)يها

خلقأأصبحأنإلى،علقةكانأنمنذ)3(الحياةدورةفيالإنسانجهايمر

ؤيئخرفيالميتميئ-الحتييخرح)"("ميلادهعندصورةأكلئيجديدأ

!تخرجونوكذ-لك-هـويهحابغد-الأزض-ؤئحثبالحقين-المتت

مرةيعيدهأنمرةأولالخلقبدأالذيعا!يصعبهل(91)الروم

ألاالموسميةالأحداثالىخاصةبصفةأنظارناالقر2نوجهو)5(أخرى

ؤترى)؟خصبةأرضإلىتتحولوجرداءجافةوهيالأرضنرى

أن!ئبتثين.وؤزبثاثرثالماءعليثهآادرئنتافإذاهايد-ةالأزض-

ي!ىكنصالت!زخمة-آثايىالىتاثظربقيجء)6(زؤحءكئل

صتيءكلعلى-ؤفؤتمخثبالمؤقذ-لك-إنمويقا-بغد-الأرض

.(05-الروم)قد-ير

.(8-بأ)"كذبأا!علىاةش"(1)

.(55-طه)"أخرىتارةنخرجكمومفانيدكموفهاخلتاكمخا!)2(

.(41-نوح)هأطوارأضلتكموتد")3(

النطفةضلقناثم،مكينقرارفىنطفةجمنا.ثم،طينش!لةشالإنانخلقاولقد5)4(

خر7خلتأأثأنا.ثملحصأالمظامفكوناعظاسأالمذفةنخلقاضتالعلقةفشلقاعلقة

،تجثونالقاتيومإنكمئم،لميزنذ!بعدإنكمثم،اظالقيناصناقهقبارك

.(61-21المؤنون)

.(27-الروم)هعيهاهونوهويميد.ثمالخلقيبدأالديرهر5)5(

ريبلاته7الاعةوأنقدير!ءكلعلوأنهالموتىيجيوأنهاطقهواتبأنذك5)6(

7(ال-5)الجع"القبررفيعنيبعثافهرأنيخها

!ا8



الجاةتعودكيف،جديدةنباتيةبحياةسلمنااذاالمترددونوسيقول

يفكرمنعلىإن؟الجسدعنالشعرروانفصالالحواسانقطاعبعدالإن!انية

تواليوهييومكلتتكررالتيالتجربةالىبنظرهيعودأنالنحوهذاعلى

)1(الموتبعدالحياةحدوثمننوعأيرىلكياليقظةبعدالنوم

حياةلناتكونأن،الأرجحمنهوبل،المستحيكمنإذنفلشى

هذهؤسسالقرآنإن؟التأكيدهذانقررأساسأىءلىولكن،أخرى

أحدعلىوإنما،)2(نفسهبهتعالىاللهألزمربانيقرارعلىف!طاليسالعقيدة

يتختتيفئون-فيه"اتذي.لغئملئبتن-االساكللميةوالحكمةالإلهيالعدلمستلزمات

(-22الجاثية")ك!تتثيمانعئىكل"ؤلئشزي(-93النحل)

)3(جدوىوبلاكايةبلااقينسانحياةلكانتوإلا

يدعوالتيالموحدةالديانةعل!!ماتأستاللذينالقطبينأننرىوهكذا

علىتنبيأو،بهاالاعرافسبقحقائقعلىامايقومانتإليهاالقر7ن

فيالقوةهذهمنأكزيتطابلانظريبرحعانأيإنواضحةمبادىء

والإقناعالتدايل

فلا،دائمأكانتكاجوهرهافيبقيتقدالدينيةالفكرةكانتو)ذا

)يس-القر3نبهقدمياالذيالشكلحيثمنحقيقيأتقدمأحققتأنهاشك

وعلى،العقلياتأصعبإقناععلىالقاثرةوالأدلةالبراهينصاقلأنهفقط

نءوالثاقبةالواسعةنظراتهقدملأنهفقطو)ليس!القلوبأق!ىتحريك

)1(

)2(

)3(

وير!الموتعليهاقفىالقيخمسكناحماؤتمتاوالتيموكاحينايهنفىيوفىافه!!

.(42-الزمر)ا!يتفكرونلقومياتلآذكفيإنسىاجلإلىالأخرى

الناسأكزلكنوحقأع!وعدأبلىيموتمناللهيبثلاإيمانهمجهدبالته"وات!وا

.(38-الشل)"يملمونلا

أمجب"(115-المؤمون)"لرجعونلاإلياوأنكمعأخلقناكمإ.كلاافحبتم"

(36-اليامة)"!ىكيزأنالانان
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صتمظةركلصتودروسا!واءظ:استخلص!والأرضيالسماوينال!س

المتعلاقةياذااررينامادةبدتوإنما-والظاهريةاخيةالالخلقمظاهر

.كأاكتسبتتدوكأ-ثاالروحومآلوتعالىشحانهاللهباختصصات

آخرا!مجاأيفينهثدهلمفىأالقرآن

ونزاءبصفاءيمتازالقرآتفييتجلىارزياالألوهيةامه،!أدتونصف

الإنساؤيةخيالفيهيسةطةظقيم!يهاأىعيتالبعدعا!بهيبعد.خامح!حةوقدسية

ماغلهعنللقرآنالمتمعتصرفوأ%اذةجارفةبقوةيمتازكاعا.دة

)1(الساميالروحءالمإلىواحا-ةدفعةبهوتحلقالكئيرةالمادث،،

)1(
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البقرة7ياتأوىوالثور،فصلت،غافر،الزمر،طه،عدالررصث!ا)نر

-77من)الا.أو،(591-091من)عرانآلأو،(026-255من)
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افكللمحافي

!%نلغاقينحد!إلىااممننو

فبجانبوحدححا4النظربالحاقائقتتغذىلاالإنسانيةالنفسولكن

العمليةالهاعدةإلىإلحاحفييحتاجوالاعتقادالمعرفةإلىالإنسانحاجة

معتصرفاتهفيسراءجاتهصتلحنطةكا!فياصهنشاتوجيهءتالقادرة

الحاجةهذهإلىالص!آنتداولقدخالفهمعأوغيرهمععلاقاتهفيأونفسه

فروعمنفرعكلىفيوخطممكنةطريقةوأدقبأوصعالوافياالنظا

واطمئنانأمانفيالإنسانيسلكه،واضحأخطأنسائيالإالنشاط

بالحقاثقعميقأإيمانأ،ؤمنأنحقيقيآمؤمنأالإنسان)يكونيكفيفلا

)1(العقيدةهذهخا-مةفيوأكلوالهحياتهيكرسأنأيضاببوإنما،المنزلة

)2(الخيروفعلاللهعبادةأيوأيضأكاواطنكؤمنليواجبهالاضطلاعفعايه

)1(

)2(

فيوانفسهمبأمرالهموجاهدوايرتابوالىتموش-ولهبالته7نراالذينالمزنرن"إكلا

.(ا-.ه")اطبراتالصادقونبأوفكاللهيل

"تفلحونلحلكمانل!وافعلرارب!-واعبدواواجدواآنوا.اركمواالذينايهايا"

77(-الجم)
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بمعناهللبرالقرآنوتعريف)1(وطاعةاعتقادأي،وقانونعقيدةفالديئ

فيسواءالخلقيةبالفضائلوالتحلي،الساميةبالحقاثقالإيمانهوالحقيقي

)2(الغرمعالمعاملةفيأوالصخصيالسلوك

بصراحة،أكثيرذكرهيتكررأنه،القرآنفيالعمليالجانبأهميةوبلغت

رنصلاوعندماالآخرةفيالخالدةوالسعادةللفلاحعنهغنىلاوكث!رط

وتلمحتتضمنه!مؤمناكلمةفإن،ماموضعفيعبارتهفيذلكءلىالقرآت

الإصرارهذافيأليس.ادابقالتعريفحسبالإيمانمفهـوممعيتفقبماإ)يه

نأعليهالمتغقفمننجالعنصرينهذينبينالستهميالتدرجمننوعالمزدوج

الشريعةأتنفيذشأنفيكذلكالأمرفهل.القيامةثومللنجاةلازمشرطالإيمان

؟الموتبعدتغفرلاتوبةتتبعهالاالتيالكبرىالخطيثةهل؟مدىأيوإلى

غالبيةيقول)كا؟فيهرجوعلاهلاكعليهايرتبهلآخربمعنىأو

وأالىتزلة(بعضيرى)كما؟بزمنمحدودةعقوبةتستوجبأو(المعنزلة

الله؟منبرحمةتلقائيأالمرقفيصححالمذنبإيمانإنذلكعكسءلى

الذنوببعضعنالعفوفيالحقدتهأن)3(،أو(المرجئةص!وةلرأيطبقأ)

)1(

)2(

)3(
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(285-ابنرة).وأطعنالاصنا...وتالواالمؤنينوربهمنايهأنزلبماالرسول"أمن

ربهمعندأجرهملهملزكاة7تواوةالص!وأقامواالداطاتوعملوا7نواالذينإن"

-277(.)البقرة"مجزنونهمولاعليهمخوتولا

في-فكرةوكذ!اياريخياصلهافيئكوكالمهيينالمحدثينصجدأزهيدةأ-ميةوهى

القرأنمنعأخوذ"أرجا"فعلوأصل(،.7صالأولالمبلدالرازيتنير)مذهبها

مصائرفيضدمأالحكمعدمويحق(601-ايوبة)!الدلأمرمرجون7خرون!و

الإنانيحكمانالحالببيةيمغلاوهذاضأنهمفياللهوتفويض،الأخرويةالاس

علتوتفصيءكلإنيقالفاومن.صلركهمجبالدياالجاةنيغير.وعلنفهعل

ذكسقلأن،الحققةعنبيدالواقعفيوهذا،الإيمانمعضررلاوأنه،الإيمان

القانونيخالفماإلىالوتتنفىفيندعووأتا،أخرىبطريقةحكنافينتمبلأتا

)بداهعناشاعهمء-المرخةبعضأننملمولكنناتجحاعيالاوالقانونالأخلاقي

المبلد-سدابن)الحباجعلثاروا-الايةوانمازعاتالديخهاظلافاتفيالرأي



هيوماالذنوبهيمانحددأنغيرمن،معينةبثروطالمؤمنينلبعض

الأشعريين(رأى)حسب؟المؤمنينصفات

للمشكلةوالسلهيةالثانويةبالجوانبالمتعلقةالعقيديةالمناثاتهذهإن

تصعلا(المختلفةالذنوبعنوثبوتهاومدتهاالإلهيةالعقوبةبدرجةأي)

فحسب،والاجتماعةالأخلاقيةالمسؤوليةموضوعالبحثنطاقخارج

الأخلاقي.للعملالموضوعةللقيمة،خاصةوبصفة،كذلكتتعرضلااكابل

)1(.الاستحقاقسبمنينترقىالفضيلةنحوفبالتقدم

العمليةالحكمةمجموعهانيتكؤنالتيالقواعدسرد)2(هنانعتزمولا

سن!يبلالكتابلهذاالمحددالمجالعنخروجأيعدهذالأنالقرآنية

مادتابفضلالنامىعلىالدعوةباأثرتالتيالجوانج!بعضبترضيح

الحقائق.عرضفياسلوبهاوبفضلالنفيسومحتواها

بالمنهج:نبدأ

مهما)ذ.كريزيةأخلاقيةبصيرةمناكلداخلنياللهغرسلقد

حالاتعداوفيما-فيهمانسةطقداللذيئوالفسادالانحرافدرجةبلغت

نيالفضيلةونقدرونحبنعزفف!ننا-الضميربضلالخاصةاستثائية

شكولا.مح!تواهاالىللارتفاعالثصجاعةأعوزتناأنحتىغيرناوفيذاغا

لاقزافالإغراءراودناولوحتى،نفورنايثيرهابطسلوكأيمشهدأنفي

واذا،الذاتيةعيربناانفسنافينكرهاننا،كيرناعليهنلومالذيالعملنفس

لأنفسنانتلسىفإنناتصحيحهايكفلماالمتواصلارر!دمنلانبذلكنا

بالكذبيوصمانيقبلالذيالرجلهوفمنمنهاأنفسنالتبرثةالمعاذير

شأنفيوتامحهباتاعهالمهورسيرينابنانايذ(المعلومومن(502صالرابم!

.(801عى-الوويكذيب)طوكه!أظاصفيننهعلالقوةشديدكانالمؤنين

(91)الأضافهيظلموقلاوهماعمالهمرليوفيهمعملوا!ادرجماتولكل5)1(

."القر3نفيالأخلاق"!ابناأنظر)2(
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نجأجرىرذيلةبأيأوالسكرأوالنثرأوالخيانةأوالنفاقأو

الخيروبينوالظلمالعدلبينالتب.زءا!القادرالعامالثعو!مذافعلى

عليهويعتمدالخلقينظامه)-ؤسسالأحيانأغلبفيالقر2نيستند،والشر

2نالةريستخدكل،1التيالعباراتبعض!هيوهاالعمليةفكرتهتعريففي

ويتهاهمبالمعروتهمثأمر"فالرسرل.ويبلورهاالأخلاقيةرسالتهنجهاايلخص

الحقيقي)بمعناها"الخبائثعليهمويحرمالطيباتلهمويح!لالمن!رعن

وكعو")قالقرذيتاءو!الإح!ان-ل-وبالعده،تأمرالله-()1("إنوالمجازي

واكباهي(اتتفاخربنرضالغرباءءااللهمالمنننةقعندماأكثيرننساهما

بالفخثاء-..اةضتلا-الله)نئل.1إ)2(والبغيوالمنكرالفحثاء.وينهىعن

اضتقرماافتؤاحث!ازفحرتم-إتمائل.أ)3("بالمظزنجبأمرئل

الآياتدسمن")4(وبدلا-الحتق-يغيرؤالثعلىوا.لإثغ-بظق-ومامنها

في-عمومهفي-الأخلاقيالضميرعاثاالقر2نداستناأننذكرأفىيكفي،ةالكثير

منه.)5(موضعأوأربعينخصةمقأكرفيذكر،قدوالشرالخربينالتص-يز

كثيرأالقر2نإ)يهايلجأالتىالطيعيةالحا!هذهلأنونظراذللثومع

لصاعدةبالخضوعلتلزمهمالناسكلعندوالفاعيةالقوةبنفسدائمأ)يست

المخلصفالمؤدبالز/يةفيكاملت!جوضعالأمراقتضىفقد،ال!لرك

وإن-قوةبأقل)يت-أخرىطريقةإلىيلجأتعا)يمهبثءاثاالحر!ص

الخلز-4الحاسةفبجوار6ذاتهالفردرضاءعنالإستقلالكلمستقلةكانت

عناط.ويالش!ورهذاغابفإذاوالعةلالذكاءفوقهاالإنسانو+*ب

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

157-الماندة

09-الا.

92-28-الأعراف

23-الأعراف

"أ"اثالةالفقرة-الالتالفصا!"إنقرأننيالأخلاقااأكتانجاالمالشيلعلانضر



وأةضلعالميأعليهالمتعارفأوالعامالواجبفكرةن!ىوالثرانير

نستعينأنهي!اطاليةنابمث!اعرتصمرولجعلها،الفكرةهذهلإقياظطريقة

زمانكلفيوالقديينالحكماءوهملهاالإختصاصذويمدبتأ

ارتباطأالسابقةالسحاويةبالكتب2نالزرارتباطكانهذاأجلومن

بعدالعالمءا!ونثرهزورهاإعادةمنهالنرض،جليلا!وموضوعأجنريأ

وعلمالأساسيةالواجباتلنايقدم2نفالةراعصورامرءاخ!تأن

رصلجصيعحملفلقدالمستقيموبيلهمالسابقيندعوةأنهاءاالحقيقة

وأنبالحلالرزقهميكسبوابأنوأمروا)1(افطواايىلميزانالله

فريضة)3(ويعقوبوإسحقإبراهيمسنولقد.)2(الخيرويفعلوااللهيعبدوا

كذلكوئرض.)6(وعيسى)5(وموصى)"(إسماعيلوكذلكوالزكاةالصلاة

لكلكانولقد،)8()براهيمفرضهواطجة)7(السابقةالأممءلىال!وم

وصالحهودمنكلأدانولقد)9(وعبادتهامناسكهاالسابقةالأممامنأمة

)وطثارولقد،)01(والفسادوالصدوانالزائدالدنياوحبالماديةالنزعة

بالقد"انسليقوموايزانالكتاب!موأنزلابالبياترطاأرطالقد")1(

.(25-،اطديد)

.(51-المرمون)"صالحأواعلواألياتمنكلواالرطايهايا")2(

-الأنجيا.)هعابدينلاوكانواالزكاةولىتا.الصلاةواقاماتاظيرفل)يهموأوجنا،)3(

.(73ةالفر)

(55-صيم)،..الزكا:وةبالملااهلهيأمروكان5)،(

.(1،-رر)".لذكريالصلاةوأقمفامحدفي5)5(

.(13-مريم)،جأدمتصاوالزكاةبالملاةاوصاذو")6(

نتقونهلطكمتجلكممنالذتعلكبكمااليامعيكمكب2شواالذينأيهايا5)7(

.(183-ابنرة)

.(27-ابر)هبابرالناسنج!راذن...ابيتمكانلإبرايمبوأناواذ")8(

،3-67(نامحو..)ابرهمضكأجناأمةلكل-سكأضناأمة،لكل)9(

الذينالمرفينأمرتيموارلا5(128-العرا.)!تثون7يةريمبكلأتون")01(

.(152ا-51أثعراه)،يصلحونولاايهرضفيين!ون
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)2(التجارةفيقومهغثىضدوشعبب،)1(قومهفجورضد

عنونهيهمالخيرالىالناسبدعوة،يرببهوهو،ابنه0لقمانوعظولقد

المصاعبمنيصيبهماالساميةالمهمةهذهسبيلفييتحملوأن،انكر

)3(واالواضعبالحلمامرهكا،والآلام

دعاأنسبقماالىيدعرمحمدأأناذنالعارضةالصدفةبمحضفليس

الذ!"برردوالعبارةبصعربحللمسلمينيقولفالقر2ن.السابقونالرسلاليه

للرسول.ويقول")"(قبيكم.ميئيئ-الذتكم.سئن-ؤيخدليئتن-لكم

.(5)".ئتد-هاهئمافتفدلله"ايئ-هدئلدلئك-ا"أوسلالرمنشقهمندعدأنبعد

تعاليمضمنكانأنهعلىالهرآن-لناينقلهأخلاقيأمبدأ!نجدلاأنناوالواغ

كواجبآخرموضعفيالقرآنيوردهأنغيرمنالحكيمذاكأوالرسولهذا

الملمين.جماممةبهتلتزم

عشى!بهوجاءمويىبهجاءالكيا،خلاقتانوننرىأننريدهل

بعنايةمحفوظيننجدهماسوفإننا؟اثر2نعنوبعيدأبالانجيلذكرهاورد

ورداكاواحدةكعلةشكلعللبساولكنهطاثر2نيةالآياتفيفا!ة

السورمنعددفيمكرلةكآياتوانما،انجبلبميقاتأوالعشربالوصابا

معينةمناسبةفينزلت2يةث!كلعلىحيانا13أغلبوفي،والمدنيةالمكيأ

بذاكا.

")1(

5)2(

)3(

)4(

)5(
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(165-)الثرا."الحالمينمنالذكراناتأتون

51181)الثر"الميمبالقطاسوزنواالمشرينمنتكونواولااليهلاوفوا

منذكإنأصابكماعلواصبرالمنكرعنوانهبالممروفوامر.ال!لاةأقمابقيا

كلمجبلااللهإنصحآالأرفىفيتمشولانماسخدكتصعرولا،الأمورعزم

.(11791لذان)"عوتكشواخفضمثكفيواتصد،فخورغال

62-الاه

09-منمايها



خاصة،بظروفعل!ردأمحلبآواجبأاثر2نيعتبرهالذىالسبتعداوفيما

الكربم:بالقر2نجاءت!العشرالوصاياتعزيزبلىفيماننقل

الكربمالمر2ناةالنور

العسريئ(الفصلالخروج)سفر

"إياهإلا-تغئدواألازبك-ؤقضىأماميأخرىلهة3لكيكنلا

(32-ءسال!ا)

الأؤثانمين-الرخس-قاختتثوامسبوكةآلهةلنفسكلاتصنع

(03الحج)

-لأثمآنيهمعرضةاللةتخثعتئواؤلا-باطلاإلهكبالرباصمتنطقلا

(422-البقرة)

أثمايكمفيبالقغواللهيوأيخذ"كملا

(98-المائدة)

(الإصراء-23)إخساناين-وبالوالدوامكأباكأكرم

(النساهـ92)أئف!كمتقثلواولاتقتللا

همأئمتارمين.ابغئضويخنينئل.لفموننزلا

لفمؤمتات.و-قل..فروجهمويحفطوا

ؤي!تخفتظنهن.أئصارين.يتضمضثن-

(31-03-النور)جقن-فرو

يهماأفي"والتارقتة"فآقطتئواوال!ارقتسرقلا

(38ندةالما)

(21-الممنحنة)بتحرقن-لاؤ

(3-.الحج)ا)رورقؤل-واختتيئواالزورشهادةقريبكعلىتشهدلا

تعضتكم.ماقضل-الله"يه-ولاتتمتتؤا...قريبكبيتتشتهلا

32(-)النساءبغثىعلىلقريبكولأثيإمما

39



السلااعل!عشىعهسيقولالأىالأخلاقيالقانونأس!هيهذه

أصغريدعى،هكذاالناص-وعقمالصنرىالوصاياهذهاحدىنقضفمن"

ملكوتفيعظيمأيدعىفيذاوعقمعملمنوأماال!ماواتملكوتفي

."الماوات

إللالايعدا؟وليةالواجباتهذهعلىمومىدعوةقصرمحاولةولكن

منهامتفرقةأماكنفيسنقابلالتوراةفيبحثناواعلنا)ذالأننا،يثأنهامن

تتعلقأخرىأحكامأ(6ال!نية؟ا-925اللاويون؟22-23اظروج)

الإنجيل:لأحكامبذلكوتمهدالجوارحوعملالقلببعمل

القرآنالتوواة

ا)فاحثة9تشصرهأني!جبون-اشذثتصاتإذباكاأخبرتقبا!لا

أليمرغذ-الثهليحمآمثواا)تذين-في(231خروج)

(91-النور)-.والآإد-نا حره-با

خابهكمفثتيعئتثلا:

(21-تاجرط1)

انالعدهوؤالإئغ-اعاىتةا:ذواهـلاالشرف!لالىيئالكثيرتتبعلا

(2-ئا-ة)الما(232و!خر)

يهت4ةص!اكأوذوااثوإيئ-الاأيهاث!دعواهفيالمسكينختحابلا

علىورؤدته-ضه!داء-بالقض2303()خروج

ؤالأقربيناوالد-لن-اأوأئفتكتمه

أولىشالتد؟أخضرةأوكنيأيكنهإن.

(135-)الناءبهمط

(2-ئدةلماا)ئ!و)ة:ا)جيراغلىدواؤتعاؤكغيرعا-سا
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ةارالتو

لكميكونمنكمكالوطني

عندكما!نازلوبالفر

(91:34يئلاوا

الفزيرالمس!ب!ولأخيكيدكافتح

(1511تئنية)أرضكفي

وتضايقهألغريبتضطهدلا

(22:21خرو!)

لحيمولاماأرملهإفءتىلا

(22:22خروج)

القضاءفيجؤرأترتكبوالا

(91:15ينلاوا

الكذبكلامعنابتد

(23:7خروج)

(:9118الاويينتنتقملا

الكريمالقر2ن

القربىوبذقيإخانأونجا)وا)صد-ين-

القرفذيابل!ا!ؤلمسا!جمتاؤوا)5!تامى

بابلحتوال!متا-صبالحنبوالجاش

آيمائهـصمةءخذكأثوماال!بيل-بئ-وا

(36-النباء)

"م.!ذحقأتؤالهمفيين-اذوا

07(-المعارخ)ا-احرومولا--اثل-

..القرفويذقيإ-ث،نأين-وبا)والد

الابقةالآية

اخادالامىفيعلنكغ.يئاتوما

لققكتتءاثؤثونتهنلاتيالاا

(127-الناء)

(-9)الفحىتقثقرفلا-اليتيمتأ.!ا

أن.التاس-تيق-.خكئتئماذاؤ

(58-الناء)بالعد.لنخنكثوا

رضختاذونعتن-آلذيئ-ئجادلؤلا

تن.يختلا-الله)ن-أنفسفمة

مني!ثخف!ون-.أثيمأخؤانأكان-

اللهمين--ب!ثخروونولا-الناس

لآبئبيتئون-تاإذمتعقئمؤهو

(-7-801النساء-)ين-القوليرضي

عنصافينوالهالقيظوالكآطمين

(134-عمرانآل)اكصاس-
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اكثتالواالذين-إذالفمظقمينؤي!ل"ولاالقياسفيلا..ترتكبوالا

كالوئموإذاتثؤئو!التآس-علىالكيلفيولاالرزنفي

-3(ا)المطففنئخيرونؤزنؤهئبمأؤ(91:35لاويينا

لقذينغلأئلئوبنآنيتخثتلو-لاأبناءشعبكلاصقدعلى

-(آ.-الحثر)آمنوا(91:18لاويينا

عمرانآل)زتايينكونواؤليهن.طاهرأقديسأكن

97)

تتظقترواأن.ئحبتون-+رجالفيه

؟ا.ءالتوبة)بن-المطهرئجتواللة

خاجتةأنالسهم.فييجد"ون-ؤلاكنفسكقريبكتحب

أنالصهمغليثرو!أوئواؤيومتا(91:18الاويين

ي!وقؤمنخصتا!ةيهمكا!ؤلؤ

قتأولئك-ئم"المفثح!وننم!ه-ثم!ح

(9-)الحشر

الت!دونمن.مق.يتخذ"التاسؤين-قلبككلمنإلهكالربفتحب

الئإوالدينيئجبتونقغ.كختأئد-ادأ(ه:9تثنية)

(165-البقرة)-دتبخبأأضدآمتئوا

انطلقتوصاميةعمبقةحقكلمةصنقابلف!ننا،أمرمنيكنومهما

أنسنجدأيضأوهنا.نفيسأخلاقيكنزإنها.بسيناءالطورجبلميقاتفي

الكتبمضمونوتبليغضظوهوألا،كاملاا،ولبواجبهيضطلعالقرآن

نأمنبدلاالعرضفيالفريدةلطريقتهوفاةأنهالا)1(السابقةالسماوية

مناشته.نيثرسكليقدمأنيفضلى،واحدةدفعةومواعظهنصائحهيجمع

المبادىءهذهأنكيفولننظر،الانجيليالوعظبخطوةخطوة)ذنفلنتتبع

الإسلامكتابيعززهابعينها

.(48المائدة)هعيهوصمنأالكابمنيدبينلماسشأباطقالكابايكوأنزنا5)1(



الانجيل

لهملأنبالروخللمساكينطوبى

(5:3متى)السماواتملكوت

يتعزونلأكمللحزانىطوبى

(5:4متى)

يرثونلأنهمللودعاءطوبى

(5:همنى)الأرض

الرإلىوالعطاشللجياعطوبى

(5:6متى)يشعون،نهم

أخرىكيرة3ياتبينمن:المرآن

تفضاالخاة"الدواين-كفرلتذتنز

أمتواا)صذين-مينةؤيسخرون-

القيامةيتؤبم-توقفماتتزواين-الذؤ

حسالببفيرر!ثآءومن"يرزقالله"و

(212-إبقرةا)

مناك!ؤاتزين-للتاس-حث

المقئنظرةإقتاطيرواجنوالبتالتاء

والخلوا)مضة-اتذ-هتين-

ذ-لكوالحرثوالأنعابمالمئتؤمة

عتد-5"واللهونباا)داتجباةقنآبخ

(!4-عمرانل)3لمثآباخسن"

الخؤفين-ءبثيولتتذوتكتم

-الأموالمنونقمىء-والمجوع

ينيرلعتاابتئرؤبالثتراو-لأنفساو

(1ه-هالبقرة)

ركابممين.إلىمغفرةوشارعوا

ووالأزضالتواتعرض!هتاوج!تة

(عمران!133)آلللمتقينأعد-ث

ال!تئاتا-اجترحئوينالذأمحت!تت

ؤعه!لئوآأمفواتن-كالذئحغلفمأن

ؤئماث!ئمءخيافمتوبخالمتالخات

(12-ثيةبلىا)يحكئون-مآ-3ت

الذينمننواكااثو-أخرينالذإن-

...يضخكئوناأمتؤ
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(8:همتى)القلبللانقياءطوبى

السلاملصانعيطوبى

(5:9متى)

البرأجلمنللمطرودينطوبى

(5:01متى)

يرحمونلأنهمللرحماءطوبئ

(:57متى)

89

الكقايىمنأمئواين-ال!ذفاليؤم-

ماالكقازثؤدبهليتضئحتكون-5

(36إلى92-ينلمطفةا)يمعفون-زواكا

ستيميقتباللهأتقمق.إلا

(98-الشعراء)

3ؤصالرخمن!بالقبمنختثيئ

(33-ق)تنيببمتن

منإلا-هماتبؤشكثيرفيلا-خير

إصلاحأومهرولتأويمتد-قةأمر

(114-الناء)ا)تاس-قيكن

فاؤاتجتةاتدخذوأنأم.ح!ئتم

قتلكهامنخ!ؤاتثل"الذيئ-تأتكم.

اصرآء"ؤزلزلواواالبأس!ةتبعتهم

%توا-والذينالر.وليتفول-حتى

اللهنضرإنألا-اللهنصرمتى"متعة

(214-1)بقرة)قريب

ائمئكموأمؤالكمفيلتبذونت

الكتآلتتواأؤين-ين-الذلتمعن-ؤ

أذلمحاأثركوآ-الذينؤمن-قتيكممن

قإقونت!وائضبرواؤإنيهثيرأ

الأ!وركأزمءمنيك-ذ

(185-عمرانآل)

اؤص!ا-ؤواأ.ثوين-لذان-من-كا:ليم

أولئاث5بالمر-خمةو-واصؤابالمتبر

لآا-18()البلدالميتمتة-أضخالص



التقريبفيبحثنافلنراصل

ايلغييأتلمأنهأكدعندماالحقكلالحقالسلام.عليهعيسىقالولقد

...(كذاللقدماء)قيلأنهسمعتمقده:قالوعندما،ويكملليتموإنماوينسخ

مهمةبعدهممنثواليكانأنهيقصدكان،(كذا)..لكمفأقولأناوأما

والترقي.للتقدممجالاتتيحكانتوالتىقبلهمنالمرسلونبدأهاالتيالأخلاقيالتطهير

ايم!افي

(431انعمرل)آالقثططمينل!تااؤلانما)و"تقتللا9فحسبلش!

يغفيرونهمعضي!واماو)ذا.أرقا"لهوتقولأخيلصمنتغضب

(37-الثمورى)(22-5:12متىإ)أحمقيا"أو

اتيهتفأصيثوآخؤةا،ؤيثوناتحتاالمذبحإلىتربانكتدمتفإن

(01-اتاطجر)أصؤيكمشيثألأخيل!؟أنتتذكرهناكو

تيكئماذ-اتأصلثوالله-واتصؤقاذ!وابانكقرهناككفاترعليك

(أ-الأنفال).أخيكمعا!طلحأولا

ذإ-بالحقاد-م-ابنينتأاتلوءخلتهمؤ(22-5:24متى)

هماأخدهمن-لفتقتبتانأقرقرتا

(ثدةت27الما)الأخر.يمت-ي!تمتلولم

همأبصتايىينايثضتومنينل!ؤقلنتزلاللقدماءقيلأنهسمعتمقد

..ؤقلل!ؤيناتفروجق!مويحفطوامنكل)نلكمفأقولأناوأما

ويحفظنأبمتا:منمنتطضهءن-زنىفقدليشت!يهاامرأةإلىينظر

(033-ا)1)-ورف!روجغلن(5:27-92متى)قلبهفيبها

لأيمايكمضتة-عراللهتاوات!ىؤلاأناوأماتحنثلا...سمعتمقد

(224-البقرة)البتةلاتحل!والكمفأقول

(:33-534متى)
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قريبكخبقيلأنهسمعتم

لكمفأقولأناوأما،عدوكوتبغض

(434-5:4)متى..بهمأعداأجوا

مبغضيكمإلىأحنوا

(5:44متى)

اليكميسيئونينالذلأجلاصلوو

(5:44متى)ويطردونكم

فأيفقط)خوانكمعلىسلمتمإن

(5:47متى)تصنعونفضل

ولا،منكيطلبالذياعط

يقزضأنيديرلمنظهركتول-

منك

صدقتكمتصنعواأنمنزوااحز

(6:1منى)الناسقدام

لكميغفرزلاتهمللناسغفرتمإن

(6:5متى)السماوىأبوكمأيضأ

علىالأرضكنوزألكمواتكنزلا

يئحتون!مولالاءئحثونقئمأوأنئمها

(911-عمرانذ2)

زييمو-4-ابتغأء-واصتر-ينالذو

(22ءد1)ر)-)صتئةالحتةن-باء"وزيدو

34(فصلت)"أحسن!تبالتيفغاد

!غقيكئميه!حرعتيتتم-ماعليهوركأز

؟128بةالتوز?ودثزحيم!)يا،ؤينين

قادواخاطبه!م"اتجاهيئون-وإذا

(63-قانالفر)صلامأ

تماتذبن-عق""اللهتقاكئملا

يخرخوكئمولميئ-الدفي2يمآتيوكئم

تمسطئواتتروهئمأنب!ايىكمدتن

(8الممتحنة)إليهتم

يبتلخوقكموائؤئوأنتش-البر

البيروليهن-والمغردبالمصرقي

()البقرة-177.علىخيه-.اتمال-وإق

(الماعون!7ن-)عوالمآؤيتثعون-

(6الماءون!)2ء"ونيئرئماتذين-

ت!فوا"أوهتخ!وأؤخيزاتئد"وإن

(914-)الناءسوءعق

(22-)الورويضفخئواؤليغ!وا

تتأأكلا!التراثؤتأكلون-



6:91()منى

الماءفيكنوزألكماكنزوابل

(6:02متى)

يئسيديخدمأنأحديقلرلا

(6:24متى)

إلىانظروا...لحيانكمتهتموالا

اد!اويوأبوكم...الماءطبور

(25-6:26متى)يقوتما

إلىتنظرولماذاتدينرالا

وأماأخيكعينفيالذيالقذى

تتطنفلاعيكفيالخصةالي

7:ا-3(لها.)مى

(7:6)مىللكلابالقدستعطلا

(7:7متى)تعطوااصألوا

الناسيفعلأنتريدونماف!ل

بهماأيضأأنتمهكذاافعلوابكم

7:12(متى)

(7:31متى)لضيقابالبامندخلواا

جمأخبأ-المالؤتخيون-

(02-191)فجر)

ذيرد.الآيخرةمنكانيريد"حرث

(2ة-الثورى)خر؟ءفيلة"

كأء"-صرجلا!فيهزلله"تثلا!التضر

خلليرسلقأخلازويهثون-ئتثا

(9؟-)1)زمرمثلأتويانهل

"رزققآتخيللادآبةوكأأتنمن

(56إ*نكبوتا)وإياكمزقهتاير"الله

نأعسىمنتومتومي!خرلا

يننست!ء!ؤلاميه!مخترأيت!وذوا

ينقق-أخيردتكن-أنععئتآء

(11-اتالحخر)

9()الأعلىكرىا)،نمعتإنفذ-ك!ر

فإتيعتتي-عبادقيوإذاسألك

د-عانإذا-ا)داعد-ءؤة-أحي!قريب

(186-الب!رة)

ذكغأستخصاد!وني"ثكغزؤفال-

(06-كافر)

ئنال!ونمنهالخييمثالا-تيقصوؤ

فييماواتفصفأنإلايهبايخذلمؤ

لآ(76-ةلبهرا)

خلفهميناتر!ؤاتويئاحمأليخش-اؤ

(9)1)تاءعلتكمفآخاثواجم!!ارتةذ

(11-1)بك)ا)*!قبة-اقتختم-قلا-
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)ث"تو-يةجبكءش!اس-إةمن-اؤينالذالكذبةءلأنهياامناوزحرا

ءصاى-اللهورث،-دوا)دنث!االحياةفيولكضهمالحملانبئيابيأتونكم

"وإذااظ!صتامأذد-ؤمثوقتلبةفيماخاطفةذئابداخلمن

ف،ايىثفيثد-ض-لأرافيشعىلىفو(7:51متى)

لآؤالله"وا)خ!ل-الحرثؤب!يل!-

اتقإف"قيل-وإذا+ا)ف!اد-يحب

بالأما)هـزة"أخذ-ته"الله-

(202-406ةالبقر)

هماالجديدالع!دمنموضوعينالسابقالعرضخلالأغفلنالقد

موسىشريعةمعيتعارضانوكأنهمايبل!راناللذان،والقصاصالطلاق

يطلقلكيللزوجمنحتهاقدالتوراةوكاننبدوقيدبدونحريةفمقابل

بالكراهية""يثمرعندماأو"اظبم9يثيرث!يئأفيهايرىعندمازوجته

اظيانة.حالةفيالاالزوجيةالرابطةحليعارضوكأنهالإنجيليبدو،مخوها

علغ،بمئلهاسيئةكالعلىوالردالقاتلبدمالمطالبةعلىالإصرارومقابل

عنه.والعفوالشريرمقاومةعدمواجبعي!ى

ألغتقدتكونالمسيحيةأنلنايتبينالمبادىءهذهحرفيةالىنظرنا!ل!ذا

نأيعدولاهذاأنسرى،النظرأمعناواذا.المافيفيلثرعتلوانين

العدليسمىأحدهما،خالدواحدقانونمندرجتينأووجهينيكون

ولاخلاقيا13القانونبينهمايتحركءطرلانانهما.المحبةيسمئوالثافي

ينحازأنعقلا!بطغلاأنهعنفضلا.حل!ودهماعنيخرجأنيس!طيع

ضهاستخدامفيمنيرغبكليكلفنهائيأ.لالعدلالآخروس!تبعدأحدهمامخو

ضهعنالناؤلبرغبفيمنبنعداها.أماأنينبغيلاانصانيةبحدوديلبزمأن

الفوكريمالىيدعونالالإحسان.عليهعبار!لاوا؟ريحيةالكرممنبدا!

هذاأهملنال!ذا.الرذبلةونحيذالجربمةحمابةحدالىبدهبأنغبرمن

ا؟خلاقي.الذوققدانمننوعأذلكيعتبر،يسره3رالكريمالعمل
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يعتبرأهمبةعولهالنىا؟خرىالفضائلحسابعلىالعملاهأإتمامولكن

الحالة،قتغيهماحسبالطرفينبأحدنتمسكأنويمكظ.متناضأعملا

فحسب.كنلفةبطرقالاستعانةالواحدالمرضعلاجأحيانأيتطلبكاوفلك

عاديةوسائلإفإمانلجأالصصيةالمريضحالةوبحسبخطورتهدرجة

حسمأالطرقأكرإلىأو،والحذراليقظةمننوعإلىأوثرجتهافيومعتدلة

أنهماإما،الجديدالعهدومنهجالقديمالعهدمنهجمنكلاأننرىوهذا

كليحكمأنينبغيلابأنهاتالاعرمنمفرلاأنهأومتبادلانأومتكاملان

معينةمرحلةأوالبمثريةمنمحدودةمجموعةإلاالآخرعنمستقلامنهمامنهج

الأولينلآبائناتنفصملاالتيالوحدةلنايقدموهو-والإنجيلالتاريخمن

كيفيعرفونلاالذينمنالقاسيالواقعيالسلوكيقبلأنه-يبدوأعلىكل

تطالبماكثيراالتي-جانبهامنوالترراة)1(أخرىبطرقالأموريرتبون

المعنديةعنالعفوإلىأحياناتدعونا-بالجرحوالجرحبالنفسالنفسبقانون

)2(غيرنامنالثأروعدم

الكتابين.شكلتضمنهاالتيحياذنالصحيحةالأخلاقيةوالةاعدة

مستتراالآخرالجزءوتركمههاجزءعا!منهساكلاحتوىبحيثالمقدسين

كلواعتنىالكاملةالقاعدةهذه)علانالكريمالقر3نتولىولقدماحدإلى

عاقبتموإن:"فيقولذاتهفيعنصركلقيمةوإبرازعنصريهابتوضيحالعناية

صبركوماواصبردللصابرينخيرلهرصبرتمولئنبهعوقبتممابمثلفعاقبوا

ةيماأماوالعفوبالقصاصيتعلقماهذا(ا-26127النحل)!بالتهإلا

)1(

)2(

الدهمنلكنوناءكمتطلقواأنلكم(ذنتلوبكمقاوةأجلمنموسىإن:تاللهم

والذييزفيبأخرىوتزوجالزناببإلاامراتهطلقشإنلكمواقيل.هكذايكنا

أنيوافقفلاالمرأةحالرجلأمرهكذاكانإنتلايذهلهقاليزفيكلطلقةيتزوج

(81-ا:91مق)لهمأعطيالذينبلالكلامهذايقبونالجيعليى،لحمفقاليتزوج

تحقدولاتتقملاخطةلأجلهتحملولاصاجكتنذرإنذارأقلبكفيأخاكتبضلا

ا-18(917ينالا.وكفكقريبكتحببلانجاءشبكعل
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الحراجزاسناتتبينلكي)1(ال!ريم3نالةرنتصفحأنفينبغيبالطلاقثختص

المقدسةالعلاقةهذ،فصمفييفكرأنقبليجتازهاأنالإنسانعاىيجبالتي

بينلكوفيقبذلهايجبالتىالمحاولاتالقرآنلنايوضحآخرموضعوفي

قرارهع!تررجعمنفإنهذاكلوبعد)2(كا!يااتالان!عاقبلالزوجين

فالطلاق)3(ربهمغفرةلهويجلبسيئاتهيمحوععلا،ؤديالطلاصطفي

ولهذا"اكزاثبغيررؤدىأوحدودبغيرمباحأعملا)يص!الإسلامنف!!في

)4("اللهإلىالحلالأبغض":بأنهيخ!!الرسوليصفه

والتوفيقبالجمع!ثرائعهموةؤيدالرسلأعمال2نالقر،وضحوحع!!ا

اتأخذونهشيثأنهتأخذواف!تظارأإحداهنوأيتمزوجمكانزوجاتجدالأردتموإن")1(

أهلهمنحكمأفابعثواينهماشقاقخفتموإن"(91-ميأ")الا.وإثمأبهتانأ

-النا.)"نجيرأعليحأكاناللهإنينهااللهيوفقحأإصلايريداإنأهلهامنحكمأو

يهمايصلحاأنعيهماجناحفلاإعرافأأونرزأبملهاشخاةتامراةوإن"(35

بماكاناللهفإنوتمواتحواوإنالحالأنفىواحفرتخيروالصلحسلحأ

.(128اتء)"أنجيرنتعملو

أرحا!هنفياللهخلقمايكتمنأنلهنمجلولاترو.ثلائةبأنفهنبصئقيوالمطلقات(1)2(

ولهنحأإصلاأرادواإنذالثفطبردهنأجمقوبمولهنالآخروالرمبالتهيؤمنكنإن

مرتانالطلاقحكيمعزيزواللهدرجةعيهنوللرجالبالمعروفعيهنالذيثل

نأإلاشيئأتيتوهن2مماتأخذواأنلكممجلولابإحانتريعأوممروففإساك

بهاتدتيخصاعليهماجناحف!اللهحدوديمياألاخفتمفإناللهحدوديقي!األايخافا

تحلفلاطلفهافإنالظالمونهمفأونكاللهصموديتمدوشتتدوهافلااللهحدودتلك

يقيماأنظاإناجحايترأنعليصانجاحفلاطلقهافإنكير.زوجأتبهححقبمدشله

(1228023القرة)"يطمونلقومييفااللهحدودوتلكاللهحدود

لاربكماللهواتقواالعدةوأصوالمدصهنظلقوهنالا.طلقتمإذاالبيأيهايا"

يت!عدوشاللهصودوتلكمينةبفاخةيأتينانالايخرجنولايوعهنمنتخرجوهن

فأمكوهناجلهنبلننفإذا.أمرأزكبعدمجدثاللهلعلتدرىلانفهظلمفقداللهصود

الطلاق")لتهالهادةوأيموانكمعدلذوىوأضهدوامعروفنارتوهنأوكلعروف

.(2-ا

.(226-ابقرة)،رصيمغفورافهفإناناصفإن5)3(

ائاكابابالطلاقكاب-داوودأبو)،(
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الذى-الأسلوبوبهذاالا!باهاتلمختلفالوحيدهذافيانونععقد.وي!ها

عاملا-الخيراعمالمنمتفاوتةثرجاتواحدأخلاقيقانوناطارفييقبل

تتثرأنالإسلاميةالدعوةبمقتضاهاستطاعتالأهميةمنكبيرجانبعلى

وطباخواتجاهاتافكارأرحابه!تضموأن،البثريةمنشاسعقطاعفي

.حدردبفيرتساهلولامتسامحغيرتجريديتشددمعهايجدىلا،مختلفةجد

الوقتنفسيخأأبرزناقدنكون،هذاالتوفيقيالقرآنلمفجوبتوضجنا

جمعقدأخلاقيأكتابأنرىأنجميلهوفكموالتثريمالدعوةفيمادته

وبهدفواحدوقتفي-قدأأنهعنفضلا،الأولينحكمةدفتيهبين

عنطوقها.فيأحيانأواقعارضةالزمانفيالمتاعدةاللروسمنعديدأ-واحد

الحدهذاعنديقفلاالقر2نولكن

نزلتالذيالأخلاتيالراثعلىيحافظأنهوالأولهدفهكانفإذا

عنهتقللاأخرىرسالةلهف!ن،ويؤيدهالسابقةالمقدسةالكتببه

والأنهياءالرصلبناهالذيالإلهيالصرحو)نهاءإتماموهيألاةوقدع!يةأهمية

أ)1(الأخلاقصالحلأتممبعثتإنماي!:الكريمالرسوليقول.العصورمرعلى

نإذاتهالقرآنيقولكا")2(أوبنىويتأكرجلالأنبياءومثلمثلي:1ويقول

)3(والاعتقادالسلوكشالطرقأقومللناسيوضحأنهدفه

ماهوهذا؟الأخلاقيةالقر2نتعاليمفي)ذنوالتقدميالجديدهوما

مضصفباحثكلك!مختصرةملاحظاتفيسنوضحه

."إنما!صادةاليىطيجامعزالمذكورينوحكيمصدابنأنظر)1(

."18باب،المناقبكتابالضارىدصغ)2(

اجرألهمأنالماطاتيعملونالذينالمؤنينولراقومهيقىيهديالفرأنهذا")ن)3(

.(9-ا.لإصا)25بهبر
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الشخصيةالفضيلةمجالفي-ا

فيجديدأومبدأجديدةقاعدةالأقلعلىنجدالفرديالمجالهذافي

بمنع،مصادرهاوالفضا?لى!الخمرتحريمهيالجديدةنالقاعدةالاقرآن

)1(هـكرمثروبأيئناول

الحملبباعتبارها"النية"فهوهنانقصدهالذى3الجديدالجدأوأما

وبالنصر،الميعادأرضباماليغريهمكانقومهموصىيحمسفلكي.الأخلاقي

المسييحوجاءالدنياالحياةشوونكلفيوالرخاءوبالبركةثالأعداءعلى

النعيمأنالإنج!يللنافيوضح،الدينيةالدعوةفيجديدأعهـدأيفتتحلكي

الأرواحوطموح!النفوسفآمالالدنياهذهفي)يستالموعودةوالسعادة

السماءإلىوتتجهالدفيويةاباةعنتنصرفأنالحينذلكمنذعليها

الرعديئهذيئبينيجمع-البناءبمنهجههروإذاالكريمالةرآنيأشوأخرأ

.الهدفأنباعتباروإنماللإنسانالمحركالباعثباعتبارهمالابتهماويوفق

فيولاالسماءملكوتفيلييىيةصدهأنالفاضلالإنسانعلىينبغيالذي

ابتغاءفيأيالمطلقا!لسيرفيإنه6كلههذامنأعلىهوإنماالدنياملك

الإنسافيالعملأداءعندالقلبفياستحضارهي!بالذيتعالىاللهوجه

2(أأوامرهبتنفيذ

ا"فراداببنالعلاقاتفيالدضيلة-2

بإخوتناعلاقاتناتحددالتيالأخلاقيةبالقاعدةيرتبطآخرتقدمهروها

فروعهاوبزغتالففيلةشجرةاستةامت!الإنجيلوأحكامالتوراةفبأحكام

)1(

)2(

156

الثيانعطمنرجىوايهزلاموايهنصابوالميرالحمرإ.مما2شواالذينأيهايا"

.(09-المائدة)"تفلحونلعلكمفاتجبر.

وما"(272)ابقرة،اقهوجهاتجنا.إلاتفقونومافلأئفكمخيرمنتعقواوما"

(02-91االل)"ايهعلربهوجهاتجنا.الا!بزينممةمنعد.،صد



تزهرسرفالخضراءالشجرةهذهفإنالقرآنيالمجاكفبأماوأوراتها

مجفظه،ال!رآنعيالذيوالمحبةالعدلكنزالىفبالإضافةثمارهاوتؤتى

حقيقىتقنينإنهالأخلاقيةبالحضارةتههينهيمكنفيمارائعأفصلاأوجد

المظيرفي)3(اضحثموا)2(الاجتماعيوالذوق)1(الأدبثي

جبأثيءكلعلكاناللهإنردوهاأوم!ابأحنفيواتجيةجتم!وإذا)1(

)اناء-86(.

أهلهاعلوتلحراتأنواحقيوتكمغيريوتأتدخلوالا7نواالذينأيهايا"

لكميزذنحتى15تدخلرفلاأحدأفيهاتجدواافإنتذكرونلملكملكمخيرذلكم

(27-38")الررعليمتعملونكلاواللهلكمأبهىهوفارجمراارجحوالكمقلوإن

ثا!ثصكماطلميبغوااوالذينأيمانكمملكتالذينليتأذنكم2نواالذينأيها!يا

ئلاثالثا.ع!-ةبحدوشالطهيرةمنإكمثاتفحونوحينالفبرصلاةقيمنمرات

كذ!بحضعلبمفكمعيكمطوافونبعدهنجناحعيهمرلاعيكملي!لكمعورات

كهافيشأذنراالحلمسنكمالأطفالبلغوإذاحكيمعليمواللهالآياتلكماللهيببن

58-95(")الررحكيمعليموالله7ياتهلكماللهيينكذكتجلهمشالذيناضأذن

أننكمعلرلاصرجالمريضعلرلاحرجالأعرحعلولاحرجالأعمى!يىعل

يوتاوإخوانكميوتاوأمهاتكميوتاوبائكم7يوتاويوتكمشتأكلواأن

خالاتكمبيوتأواخوالكميوتأ/وع!انكميوتاوأعمامكميوتأوأخواتكم

دخلتمفإذاأشاتأأوجيحأتأكاواأننجاحاعيكملي!صديقكماومفاتحهملكتممااو

لعلكمالآياتلكماللهيبينكذكلجةباركةاللهعندمنمحيماأنفكمعلفل!وايوتأ

يذبوااجامعأمرعلسهكانواإذارورصلهبالته2نواالذينالمؤنونامما.تعقلون

اضأذنوكفإذاورصلهبالتهيؤنونالذينأولئكيأذنونكالذينانيأذنو.!تى

(61-62الؤررصيم")غفوراللهإناللهلهمواضنفرمنهمشثلمنفاذنضاكملبعض

كعهربالقوللهتجهرواو!افيعوتفوقاصو،تكمترشوالاالذين7نواأيها!يا

اتالةرالآيات(2-تثحرون")الحبراتلارأنتمأعمالكمتجطأنلبمضبحفكم

بالإثمويتاجمونتكوالمايعودرنثمالنبوىعنكواالذينالترا("ا)3-ه

انفهمفيويقرلوناقهبهمحكلممماجوكجا.وكوإذالالرصوسيةوالمدوان

(11-9)التاليةوالآيات(8المبادلة")نقولكااقهيعذنجالولا

يتبولاتجواولاإئمالظنبضى)نالظنشبهيرأاتجبرا7نواالذينأيها"يا)2(

.(12-الحبرات)"بعضأبمفكم

ظهرطالازيتهنيبدينولافروجهنوجمنكأبمارهممنينضضنلمؤشاتاوقل)3(

الآية-2خرال....لبعولتهنالازيهنيبدينولاجوبهنعلنجمرهنويضربنسفا
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اولمة:واالضا!لاالجماعية!فا،لا-364

هذاوهيألا،المرسويةالديانةفيالأخلاقيالقانرنفيبارزةونقطة

يسديهخيرفأىالإصرائيليوغرالإعرائيليبينوالقاثمالعالىالحاجز

يشملولا)وطنهيتعدىألاينبغي،ضعبهعلىمقتصرأيكنلمإذاالإمرائيلي

برباأتقرضلالأخيكولكنبرباتقرضاللأجنبى(معهالمقيمالغريب

فتبرئهأخيكعندلككانماوأماتطالبالأجنبى23:029()ثنية

تتعبدهفلالكوبيععندكأخوكافتقروإذا)(:153تثنية)أمنهيد"ك

عبيدكوأمابعنفعليهتتلط"لا25:93(الاويين"عبداستعباد

أبناءمنوأيضأحولكمالذينالثعوبفمنلكيكونونالذيئواماؤك

(25:434-هالاويين"تقتنونمنهمعندكمالنازلينالمستوطنن

كانالذكطالحاجزهذاإصقاطنيالفضلفلهالمسيحيالأخلاقا/قانونأما

أصسءفأييحبونكيمالذينأحببتم)ذالأنه:9الإنسانوأخيهالإنسانبينيفصل

5:46-مى؟")تصنعونفضلفأيفقطإخوتكمعلىسلمتموإن...؟لكم

الثعوروهذاالاجتماعيالالتحامهذاهنانجدلاذلكمقابلفيولكن.(47

(الكلماتهذه)"مثليةالعرالنصوصتتضشهالذيالجماعيةبالمسؤولية

(ه:13تثنية)"بينكممنالثرفتنزعون،(6:7تثنية")أولادكعلىقصها

نأنجاحعيهنفيىنكاحأيرجونلااللاتيالا.ش"والقواعد31(-)الور=

نا.يا"(06-النور)"لنخيريتففنوأنبزينةجاتتبرغيرثيابهنيضن

وقلنصضقبهفيالذىفيطحبالقولتخفنفلااتيتنانالا.منكأحدلتنابخي

(32-33ابالأحمز)"الأولا!لاهيةقيججنتبرولايوتكنفيوئرن.معروفأتولا

إناهناظرينكيرطعامإلىلكميؤذنأنإلاالبييوتتدخلوالا7منواالذينايهايا"

نكميخخيالبييزذيكانذلكمإن.لحديثمأنينولافادخلوادقياذاولكن

أطهرذلكمحبابورا.منناطئوهنتاعأطلتوهنو)ذاالحقمنيتحيلاوالله

بعد.منازواجهتنكحواأنولااللهرصلتؤذواأنلكمكانوماوقلرببنلفلوبكم

لأزو،جكقلالبيايهايا!(53-الأحزاب)"عي!أاللهعدكانذلكمان.أبدأ

(95-الأحزاب)"جملابيهنشعيهنيدنينالمؤمنينوناءوبناتك
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تقذفيلالكيوتعتمونهاأحكاميجميعفرائفيجميعكضظون"

تقد!اكاالمسيجةالاجتماعيةوالفضيلة(02:22الاويين"الأرض

الجماعيةالروحعلىدلالتهامناكرالأفرادبينبالعلاقاتتعلق،الأناجيل

كر!فيتستهدفالمافيفيالجماعيةالروحكانت!د.أساسيةبصفة

.اخرىناحيةمنالغرمالحعنوتمييزهاناحيةمنالجماعةصالح

احتواءثيوبرغبتهاالإقليميةالحدودخارجبامتدادهاالمح!يحيةالمحبةولكن

واستبداله،العنمريالطابمهذاب!بطالصنعأاحسنتقد،كلهاالأنسانية

المقدسةالرابطةلتقويةالكافيبالقدواهتما!اتركزلمولكنط.عالميةبأخوة

خاصة.بصفةللجماعة

نأ-عالميةمحبةوقليأعمليأفيهنراعيالذيالوقتفي-يمكنألا

وأكثر،ترابطأأكزوأصغرأسرةالكبرىالعالميةالأصةهذهظلفيتخلق

ذلكداخلعضويآحيانأتكونازريامنمجموعةوكأنها،لكياغاإدراكأ

البهير؟الجع

أبرمهالذيهوالجماعيةوالفضيلةالعامةالفضيلةبينالموفقالجمعهذاإن

الأخوةتوجداللهفيالأخوةخارجأنالواخفييعلمناإذتالكريمالقرآن

وبينبيننايحولأنيجوزلاالدينيةالمثاعراخنلافوأن،)1(آدمفي

علإخاالكفارقوةوأن:)2(والإحسانالمحبةالإنسانيةفيإخراننانبادلأن

)3(معاملتهمفيمقطينغيرنكونلأنولاالعدوانالىتدفعناانينبغيلا

)1(

)3(

وأنقذكرمنخلقاكمإناالاسأيهايا!(01-الحبرات)"أخوةالمؤمنونإ.كلا!

خبير"عيماللهإناتقاكماللهتاكرمكمانتمارفواوتجائلشعوبأوج!لناكم

.(13الحبرات)

تبروهماندياركمصنيخرجوكمواالدينفييقات!كماالذينعناللهينهاكملايا

-8()المتحنة،المقطينمجباقه)ناليهموتقطوا

(2المائدةأ!تحدلواألاعلتومضأنمجرنكمولا"
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التقيأنوبين،)1(إنسانأيمعبالربايتعاملواأنالمؤمنينعلىحرمولقد

علىكانوإذا)2(خارجهاكذلكهوالإسلاميةالجماعةامحيطفيالعادل

)3(،المسلمين)خوانهأسرفكفبخاصةعنايةيبديأنالظبروفبعضفيالملم

بستحقعملاوإما)4(علهالنزامأإمايعنبرعامبوجهالعببدعنقفإن

الفضيلةفكرةتثطوووهكذا)6(دائمأالقرآنعليه)5(.ويحثالتقدير

لتشملتتععندمافاكرأكزوتتحدد،الان!لأعنهاال!العامة

الإسلاميةاظماعةأنذلكمعنىهلولكنإلمختلفةالحياةمجالات

على؟الواسعالشريةمحيطفيلتضيعالداخليةروابطهافيستزاخى

كجماعةبدووهاقوةبكليذكرانهاأساسيينمبدأيئأننجدإذالعكس

ومتماسكة:منمبؤة

فرقةبدون،تنقعلاموحدةجماعةيكونوابأنالمؤمنينيدعوا،ول

بدافقدذلكومع)7(رئيههاوحولأعاىمئلحولتلتف،انشقاقأو

"تقاوملافرديةي!نزعةذوأنهعلىالمسلميصورواأنالمستئرقينلبعض

الإسلامي،الدينإن.")8(الأياممنيومني!التضامنرباط"معىيعرفلم

يعرفولا،ويقدسهاالفرديةالنزعةيحزم،المستثرقينأحديقولكا

)1(

)2(

)3(

)4(

()5(

)7(

18(

011

(8!2البقرة)"مؤنينكنتمإنالربامنبقيماوذروااللهاتقوا2نواالذينأيهايا"

يحباللهفإنواتقىبعهدهأوفىمنبليلأيينفيعليالىقالوابأنهمذلك"

.(76-75عرانل)2"المتقين

يقرلونالذينوالولدانوالا.الرجالمنوالمتفعفيناللهجلنيتقاتلرنلالكموما!

75(-الاء)"أهلهااالظاالقريةمذهمنأخرنجارنجا

(06-اقوبة)"اللهمنيضةفى...الرتابوفي...الصدتاتإ.مما"

.(13-البد)"..رتجةفك"(177-القرة)"الرتابوفي"6(

أمراالذينأيهايا"(301-عرانل)3.."تفر-واولاجيمأاللهمحلواعضوا"

الله"والجعوا(95-)الناء00ا،نكمالأمروأوليلالرصوالجعوااللهالجعوا

(46-الأنفال)"واصبروارمجكموتذهبتفثلواتازعراولاورصوله

216ص،جويهتأفيا،الملينوعاداتأخلاق"انظر



الجماعيةالأعمالفلشتكبيرتنظيمفيوتلاثهاالنفوساندماجمعنى

فرديةأعمالاإلاالاعيادوصلاةعرفاتووقفةالجمعةصلاةمثل

طابمتتخذأندونواحدومكانواحدوقتفيالمؤمنونروديها

)1(خاصتخسييقوفقالمنظمةأوالموجهـةالاحتفالات

هذاأن،للمسلمينالجماعةصلاةيحضرإنسانأييلاحظوسوف

غيرفييئمبعزالمؤمنينليرىلاوسوف،الصحة.كألهأصاسلاالقول

رؤديإمامهمبرينما،كاهديحضرأونفسهأ-لمنواحدكلبصلينظام

نظامفيمصطفينالمؤ.ضينيرىسوفوإنما!.ال-ينيةالفربضةجوهروحده

بجواروالرئيس5الفقيربجانبال!بكتفالىكتفأمتلاصقين،جميل

يا-عوءةهمكل"واحددعاءوواحدواتجاه"واحدو!في"مرؤوصه

5-6(الفاتحة")المتقيمالمراطاهدنانستعينو)ياكنعبد:")ياكللجميع

لجميعوإنماالمصلينلمجموعةفقط)يس!والفلاحالنجاةيطلبونجميعأ31

الصالحين"اللهعبادوعلىعلإخاالسلامكانوا:"أرنماالصالحيناللهعاد

والجمعالقلوبلتأ)يفوسيلةيكونأنيعدولاالمظهـرفيالتوافقهذا)ن

بينالذليخالفنأو،صفوفبهملت!وون"الكريمالرسوليقولرينها

)3(اللهفيأخوةهوو)نمافحسبديرخأ)يسفالإسلام)2("وجوهكم

عضومنهاشتكىإذاالواحدالجدكثلوتراحمهمترادهمفيوالمسلمون

اللذانالأساسيانفا)واجبانوالحمىبالس!رالأعضاءسائرإليهتداعى

،والعقابالنبذعنهماالتخلفعلتبيز،توأمينواجبينالمسلمونهمايعتبر

.الإسلامفيالتضامنروحعنبليغكدليلينهضانانهما.والزكاةالصلاةهما

الأخلاقيةالناحيةمنالأههيةمنكبيرجانبعلىوهو-افمانيالمبدااما

)1(

)2(

)3(

973صديموبينج!دنرواتأيف"والمؤرخيناتاريخ!جمحوعةفي"الإطدم!مأنظر

07نووى،"تلربكميعق"وجوهكم"28بابالصلاةكابسلمديم

.(01-اتالحبر)!أخوةالمؤنونإ.كلا"
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،)9(مجنمعهمفيبسودالمنكربزكوابألاالمسلمبنجمبعالترام!و-

كلواجبولكنه،حقلبس)نه)2(والفضيلةبالحقيتواصواأنوضرورة

وأنوعدلحقهوماالىالمسلمأخاهيدعواأن،كبيرأأوصغيرأمسلم

اهتمامهعن،الأخرويةبسعادتهاهتمامهيقلألاويجب.سوءكلعنينهاه

)3(بينناوالتقوىالفضيلةنثرفيننعاونأنجميعأعليناإن.الماديةبعادته

العملي،التنفيذموضعالتضاهنهذاوضعف!القرآنيراهاالتيالميةودليل

أمةبخيرالأولىالمسلمينجماعةسميأسا!هعلىالذيالمقياسجعلهأن

)4(للناسأخرجت

:ا،ديانوبينالدولبةالمعاملاتفيافضيلة-5

كلجديدأالإسلامبةالأخلاقفيآخرفصلاتقدمماكلالىنضيف

لإقامةالفرصة-لهماتتحلمتأسي!هاوقتفيوالمسيحيةالي!وديةلأنا!دة

فيتناقضهاكانتالمحليةالسلميةعيسىفدعوةمعاديةدولمععلاقات

انتهتوالتىالمجاورةالأممضدموصىتادهاالتيالحروبمضادا!باه

العشرلمحمد!فيخلالبالنسبةتمامأالوضعاختلف.ولقدبسرعةعليهابالقض!اء

تارة،مختلفةودياناتأممحدائمةعلاقاتعلىفيهاكاناقطشوات

معاديةوتارةمسالمة

والأخلاتي!الروحيالمرشدمنجلتالتيالخاصةالظروفهذهإن

تضمنوالحربالسملظروفأخلاقيأتثريعأاقتضت،وقائدأشاسيأ

الاتقوملاالشرعيةالحربأنالمبادىءهذهومنالأساسيةمبادثهالقرآن

.(25-ايهنفال)هخاعةنكمظلمواالذ-فى.تصبنلاخةواتنوا!)1(

وتواصوابالصبروتواصوا!(3-المصر)!بالصبروتواصوا،باطقوتواصوا")2(

.(31-ابلد)"حةبالمر

.(2-الماندة)ابفوى"والبرعلنواونعاو!)3(

.(011عمرانل)2هعنانكروتفونبالمعروفتأمرونلناساخرجتأمةخير"كنتم)4(
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بعدوهناك.)2(انتهائهبمجردتترقفأنويجب)1(العدواندخأجلمن

عقدهافرصكانتمهماالعدومعالمبرمةالموائيقيحترمالذيالمبدأذلك

كانتولوحتىالاحترامواجبةالأطرافبينالموقعةفالمعاهدة.متكافثةغير

نألنا!كقفلا!اتفاقهنقضفيالعدربدأاذاوحتى)3(صالحناغيرفي

واضحةبطريقةمعناعدهب!لغاءاعلانهأولايجببل،غرةعلىنهاجمه

السنةحددتهاالتيالقواعدبخلافهذا.).()،(بقرارناالعلملهيتيسربحيث

اتضيففيالأتلفعلى-الآفةهذهعلىالف!اءفييكنلمإن-نجحتوالتى

القاسية.نتانجهامن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(091-القرة)،شدواولابقاتلونكملذكاتجلؤوقاتلوا"

.(61-الأنفال)هات!وتوكللهافاجغللمبخحواوان"

كفيلاعيكماتجلتموتدتويهميابهدا،جمانتتفواولاعاهدتماذااتبعيوأوفوا"

نأببنكمدخ!أجمانكمتضنونأنكاثأفوةبعدمنكزفانضتاة!لانكونواو!...

.(29-19أنحل)هبهاتيبلوكمانماأتمنأربىهيأمةتكون

.(-158،ننال)5صاه!اليمفانجذيخاتتوممنكاقىواما"

قرضوهاضارىوأيضأكازعرمحيوكذكالآيةطهترجعةندجهرجولدألخأولتد

جمبلاات)نهالآيةضىكايئءتلاضومداهالخانةعاعل!ثلعارر"جمى

.،الخاتبن
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افصلىلماث

و.للىاياوا!يلأالمجما

داخليةبصيرة،القوللناصبقكا،الإنسانيةالنفسأعماقفيتوجد

بث!رطصورهمااختلفتمهما،والشرالخروبين،والباطلالحقبينتميز

الثاقبة،فالعقولجأشورباطة،صافوبذهن،بجلاءالإنسانيرىأن

طالماجديدةدعوةتعتنقلكيذلكمنلأكثرتحتاجلا،المهيأةوالنفوس

والدعوةالحقيقةتعليموهوألا،المزدوجالشرطهذافيهايتوفرأنهرأت

هذاخلالمنبسرعةتنفذ،الخارجيالمظهريثيرهاأنفبدون.الفضيلةإلى

استطاعالنحوهذاوعلى.ط!رهاحققيمتهوتقد!رالجوهروتكتشفالغلاف

صدقعلىيحكمأن-العرريةباللغةجهلهرغمالرومانيالامبراطور-هرقل

ضروريةأنهااعتقدالتيالأخلاقيةالعثروطبعضالىاستنادأالمحمديةالرسالة

)1(الرسالةهذهربانيةعلىتبرهنلكيوكافية

يجذبفماالناسلعامةبالنسبةذلكعنيختلفتدالأمرولكن

دد"كتابهفييليرطن.ب.وايضأج؟101بابالجهادكاب-ابخارىانظر)1(

151-015ص"الترأنو
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عتراهمتانةمنأكرالخارجيضكلهسحرهر،الينايقلعمفيمااهتمامنا

عنه.وننصرفمنهننفريجعلنا،جذابوكيرضيربمظهريكثيجديدوأي

الجوهرنختبرأنقبلمظهرهابحبالأشياهعلىا!مفينتسرعلأننا

اختبارإلىنتوصلطريقهوعنالمعقرليبقلدينافالمحسوسواللباب

الذيالحقيقيالعونقيمةنلركهناومن.علينايعرضعنسا،الأظيرهذا

والفضيلةللحققةينتصرانعندماوالحكمةالعلمإلىالأدبيقدمهأنيمكن

!ثاثبةتشوبهلاالذيبالكمالالناحيةهذهفيتتمتعالإسلاميةوالدعوة

حامل-والقرآن.العربرليةاللغةيفهممنكلحاجةتثبعوجوهرهافبمظهرها

العرخيالأدبفيبارىلاالذيالنمرذجوسيظلكان-الرصالةهذه

مجردةنظرةنظرناواذا.العصوركلفيالجميعاعجابمحلأسلوبهفجمال

الأعلىالمثليعتبر)نهنقولانيستطيع،عليهاينطويالتيالأدبيةالصفاتإلى

والجلالة،بالسم!وتمتازالقرآنلغةأن)ذ.عامبوجهأدبأيسمىانيمكنلما

تثيرإنها؟الأسماعتنريمماأكزبالقلوبتأخذ)خهاوالتأثربالغوايةلا

وتجلبالعواطفتستثيرمماأكربالحجةتفحم)نها؟المتعةلاالإعجاب

الصاخبلاالهادىءالرور

،والقوةالصفاءفيالذروةبلغتحيث-العربيةللغةالذهيا!رضي

والخطباءالشعراءعلىعلانيةوالتكريمالتثريفألقابئخلعكانتوحيث

للشعرالحماساكتحعححتىالتنزيلمحكمظهـرأنماتالسنويةالمابقاتفي

إلىالأسماعكلواتجهتالكعبةبابمنالبىالمعلقاتوأنزلت،والنر

العرريةاللغةفيا!ديدالإعجازهذا

وخشرنة.الحضرأهللغةطراوةعنتبعد.صوتيةمادةالقرآنفلغة

الثانية،وجزالةالأولىرقةبين-حكيمتنايىقفي-وتجمع،الباديةأهللغة

بيهماالبدجالموسيقيالتوفيقهذابفضل.المثودالحروتحقق

وأقل،النرمنتماسكأأكزنظامفيالكلماتمقاطعفيترتيب)نها
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الامع،ثاطليجذبالواحدةالآيةخلالفييتنوع،الثعرمننظمأ

لوقفاتالعام"الجرسيختللالكي،جعأالآياتآخرفيويتجانس

)1(سررةكلفي

إلىتهبطأندون،المثهررةالكلماتبينمنفمنتقاة،كلماتهأما

بالغريبتوصفلاالتي،الساميةالكلماتبينمنومختارة،الدارجمستوى

.نالرأالا

عنالكلماتمنعددبأقلتعبرإذ.الكلامفيالعجيببالإيجازوتمتاز

نسبيأمطولةبجملىالاالعادةفيضهاالتعبريصعبكبيرةأفكمار

المعنىفيالديدالتركيزوهذا،التعبيرفيالنقاءهذاالىويضاف

،أخاذوضوح-أحيانأمعجزاختصاربلزائدةكلمةتقابلنالاحيث-

نأيستطيع،المعرفةمنالحظقليلالئارعرجلأنبحيثسافرتحدكأنه

والإيحاءوالمرونةالعمقنجدذلكومعجيدأفهتلقدلنفئهيقول

جميعانثرجةإلى،البراقةالماسقطعةأوجهمثلجابكلفيوالإضعاع

ومبادئها.قواعدهاالمصدرهذامنالوامعلىتستمدالاسلاميةوالفنونالعلوم

والحقير،النهيلمنكلاأنوهي،جميعأالناسعرفهامقررةضيقة)نها

فيهعارةكلكأن.القر2نفهمعلىيلعقون،اللؤوبوالباحثوالسطحي

والمعرفة.العلمفيثرجتهبحبمنهمكلعقليةيناع!ببماتفصيلامفصلة

ماونادرأ،الجاهلىالأدبفيمطروقةكيرموضوعاتفيهذ!وكل

يحقبحيث،وموجزةمبهمةوبصوربعيدمنالاوالخطباءالشعراءلهاتعرض

القرآنظ!وركان،الجتةاللغريةالناحيةمنأنهترددبدرننؤكدأنلنا

جدبد.ولأسلوب،جديدةللغةخلقأ

بينمجصوعاتوكلف،مراصلمحلالالبمي!ظملاضدالقاطةمذ.شاخاءات.فاك)1(

ا!اية.و!ورالحلا!ةص،ةثلاانظر.لورةنغىفىالآيات
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لاأنهفهو،فيالقر2الأسلوبفيحقأالبشرطاقةفوقأنهيبدوماأما

إلايعملانلاوالعاطفةالعقلنرىبمقتضاهاالتيالنفيةللقواننيخضع

اختفاءإلىالقوتيناحد!ظهـوررؤديبحيثعكسيةوبنسببالتبادل

التيالموضوعاتجميعفيدائمأتعاونأالانرىلا3نالقرففيالأخرى

الخالدةالموسيقىإلىوبالإضافةالمتنافرتينالنزعتينهاتينبين-يتناولها

-المجازيبمعناهاذانهاالكلماتأننرى،المت!نوعصلوبا13هذاتعلوالتي

-الأخلاقفبأوالقانونفيقاعدةسنأواستذلالاأووصفأأكانتسراء

القبوتمنحوالتأثروالإقناعالتعليمبينالوقتنفسفيوتجمعبقوةتعى

وؤثروهوالربانيايكلمهذالحإنذلكعلىوعلاوةالمثودنصيبهوالعةل

مدهثةب!يبةموضعأيوثيدائمأيحتفظ-المختلفةقوانافي،النحوهذاعالا

تضطربولاتأرجحلأقويةوس!لة

التجريديالوصفهذاأمامطويلاللوقوفيدعوماهناكيكونلاوربما

وهو.في2القرالنصعلىمضصونهبمراجعةالاقيمةولامعنىلهليع!الذي

فالعرفيمنانكررهأنينبغيولا)1(آخركنابفيبهقمناالذيالعمل

التحليلهذاإلىحاجةفي)يساللغةغريزةدمهفيتسريالذيالأصيل

اللراسةكهـذهمنرصتفادوماالفريا-الةرآفيالنصطابمبنفسهيقدرلكي

منآتوكأنهبالقرآنلعرفهـووفطرتهبفطنتههويدركهةالمنطقيةالبطيثة

ائتأثيرهذاالكفارأدركولقدالأبصارويبهـرالقلوبإلىينفذ،السماء

بببالقاهرةلرهاتوقفوالتي"المطمابخأ"بعوانالحريةبا!نةلناصابقةدراتفي)1(

في!وضرفي7القرللأطوبالفريدةاظصائصلبمضعرضا-3691عامفرناإلىضرنا

القاطيمف!اتذكيرصىفادلايمدوولانفرادالا.هذاتوضحالتنالجيةالأثلة

اتالدربهذ.وردتالتيا!كهرية

هذانيتحصصةدراطتالكريمالقرآنعنيهتالتيوالمقدماتاتعيتاتعداوناك

،(اإعبازادلائل)الجرجاني،(الصناكين)السكريمنهانذكرالموضوع

الحصوصعلنذكرالمحدثننالكتابومن(القرآنإعباز)ابات!ني(ال!غةارواص)

ابخرية(واب،كة2نالقر)إعجازالرافمي
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ظاهرةوجدوهإذ،لهوالتعلإلالتفيرالتماسفيواختلفرا،،الرصلءهدفي

الحاضرعصرنافيوحتى""صحرأعليهاطلقواأندرجةإلىغريبة

عا!اعربانجداللغةفطرةوانحرافالأجناسواختلاطالزمنبعدورغم

النصبهاينفردالتيوالهيبةوالجلالبالسمويعترفرن3ديانااختلاف

لأحاديثبالنسبةحتىولكناعابروجهالعرفيللأدببالنسبةلاجاالقر2

الومأيديناتحتيتوفرأنه2فالواالرفيعةببلاكتهاالمعروفةذاتهالرسول

ماإلىصتد51عميقتفكيربعدكانمامنها،الرسولأحاديثمنلاف3

أترءتكانتأخرىوأحاديث،الإفكحديثمثلالصم!رمنيقرب

حجتك"فيتصنعماءصرتكنباصنع"مثلبالنصلابالمعنىوحي

صارخأتميزآالقر3تالنصضهايتميزوجملهالرصولعباراتفجمغ

ذإالثموعمننجفةمنمنبعثضوءخلاليمرالش!منشعاعوكأنه

و)بست.رجلقلبمنتبعثلافريدةلهجةالحالفي3نالقرفينلرظ

ربانية.نفحةصوى

كفلنقطةعلىالج!-بعضنركزأنينبغيالفصلهذانتركأنوقبل

القرآنطريقةومي،المسلميزعلماءبعضعنفضلاالمستثرقينجميععنها

لاحظفعندماالوا!دةادورةفيمرضوعمنأكرمعالجةفطالكريم

الموادبينال!يعيوالربطالتجانستوافرعدم-السطحيةبنظرتهبعضهم

المتنوعة.الأفكارمنأشتاتأإلاجملتهف!القر2نيرلم،الورةتتناولهاالتي

رأىبرينماليينهامنطقيربطأ!وبدون،منظمةغيربطريقةعولجت

تخكيفالىالحاجةالىترجعالمزعومالتثهيتهذاعلةأنالآخرالبعض

يتنافىمماالنغمةتكرارعلىالمرتبوالحزن،الأسلوبرتابةمنالناتجالملل

الأدبيةالوحدةفييرلم3خرفريقوهناكالعربالأسلوبفيالمثاليةمع

التعويضمننوعأإلا-ترجمةأيةفينقلهيستحيلماوهو-سورةلكل

المستثرقينيةغالهيضمآخروفريقالمعنىوحدةفيالجوهريالنقصلهذا

عا!القر2نمنسورةكلقدمالذيالرسولتبرنةإلىيهد:وهو-رأى
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القر2نجمعراالذينالصحابةإلىيرجعالعيبهذاأن-ستقلةوحدةضكل

صورشكلعلىورتبوهاأجزاءهجمعواعندماالخلطبهذاوقاموا

الصحيحوالأثرالسنةأناذ.بهاللأخذصالحةتبدولااتالتفسرهذهان

وبركيبهاااليوبهنقرأهاالذيبالثكلكانتالررأنعلىقفقان

تكادلاأصيلعيبالىالبيرجعقد)ذنالرصولحياةمنذالحالى

تكونأنتعدولاالسورةوجدةحقأكانتإذاالسابقةراتاكبرمعه!بدى

المعنى،فيجوهريأوتفرقألثيتأتخفيوالصوتياتالحروفمنسللة

فيمفاجئةقفزاتوتقفزالأفكمارمسيرةفيالمنطقيقبلهالافواصلوتترك

جديدموضوعإلىموضوعمنالإنتقالعندالررة

!فنظرتنانحصرأنينبنيلامرسرمةلوحةجمالنقدرأننريدفعندما

بل،أحيانأتتنافرأوتتجاورمتنوعةألوانأالانبدلاحيثمنهاضيقجزء

نظرةفيبالكلوتحيطالرؤيةمجالليتح!الوراءالىقليلانرجعأنيجب

ال!ركبفيوالتوافقالأجزاءبينالتناسقتلاحظأنوحدهاتظيع.شاملة

لنقدرالكريمالقر3نصورمنسورةكلدراسةي!بغيافظرةهذهفبمثل

بتطبيق-الأزبربجامعةتل!ريناأثناءالماضيفيقمناولقدالحقيقيةأبعادها

ولسورتين(البقرةسورةهي)المدنيةالسورلاحدىدراصةفيالقاعدةهذه

قصد،عنالورلهذهاختيارنايكنولم(وهودثونسسورشهما)مكيتين

مماأكثروجدناأننافا)واغالدراسىالرنامجفيمزررةكلهاكانتوإنما

فيالرابطمننوعأهناككانإذاعمانبحثكنافقدبحثنامننتطبكنا

نادهعتناأثاربمالناوضحولقد!الواحدةالررةتتناولهاالتيالأفكار

وخاتمةومرضوعديباجةمنيتكونومحددآواضحأحقيقيأتخطيطأهناك

ن!ستعالجهالذيالموضوعالورةمنالأوفالافتتاحيةالآيات!وضح

يتداخللابنظامالمو!وععرضئياتدرجاذلكيتبعتما)رئييةخطوطه

جملةفيلهالمناسبالمكانجزءكليحتلوإنما2خرجزءمعجزءفيه

الديباجةتقابلالتيالخاتمةتأقيوأخيرا.الررة
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فيالمتناهيوالتفتيتلهاحصرلاالتىالتواريخاعتبارناثأخذناف!ذا

بظروفمرتبطأعامبروجهكانالرحيهذاأنولاحظناالآياتنزول

هـ4تمتالذيالوقتعنالتاؤلالىيدعوناذلثفإنطخاصةومناسبات

أماميضعناالتاؤلوهذا.ص!تقلةوحدةشكلعلىصورةكلتنظيمعملية

نزولا-اكتمابعدأوقبلكانالرتيبهذاأنضناافرفسراء.محيرةنةطة

وإماللنزولاتاريخيالزتيبإما،يتبعأنينبغيكانفقد،القرآن

القرآنيةالورأنإلاالموضوعاتتجانىعلىابنيالبسيطالمنطقيالترتيب

مماالابقينالرتيبينأوالفرضينمنلأيتخضعولاموضوعاتهاتتنوع

لزولصابقوقتفيوضعقديكونمعقدتصميموجودترجيحإلىيدعونا

هذاعنالانصرافالىنميلماصرعانولكنالرسولقلبعلىالقرآن

وضععل!!اينطويالتيوالإستحالةا!لرأةمدىنرىلأننابسرعةالافزاض

إلقاؤهيطلبسوفحديثفقراتبينتحكميترتيب-بسابقنظام

الملاباتمنعديدمعيتناسبوبما،عامأعثريئمدارعلىإظهارهأو

بهاالننبؤأوتوقعهايمكنلاوالنيالحديثهذاتستدعيالنىوالظروف

فورأنهفالواغوتريدهالغريبالافراضهذالناتزكدالسنةأنغير

فييوضعكبيرأأوصغيرأمنهجزءكلكانالرسولعلىالوحينزوا!

موضعوفي؟الورةمنعددمكاذوفيبعداكتملتقدتكنلمالتيالسور

وبمجردالتاريخيالزتبهودائمأيكنلمترتيبوفي!آياضهامنرقس

يطرأأندون!الأبدإلىفيهبقيتماموضعفيالآياتأوالآيةوضع

لكلتصميمهناككانبدلاإنهنقولهذامقتصحيحأومخويلعليها

كلبمقتضى،جملتهفيللقرآنعامةخطةأوتصميمعنفضلا،صورة

وأالورةهذهآياتبينتوأمكانهفييوضعجديدوحيكلكأنطمنهما

المفتوحة.السورمن،تلك

يوجدفلا.الإطلاقعلىمثللهاليستهذ.القر2نطريقةأنثكولا

قديكونأنيمكن،2خرمجالأىفيأوالأدبفيالكنبمنكتابأى
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ظعأكانالمر3نوكأن.الظروفهذهمثلفيأوالنحوهذاعلىتاليفهتم

نفسعلى3خرمكانفيبنائهاعادةيرادكان،قديمبناءمنومرقمةمتفرقة

آنفيوالمنهجيالفورياترتيبهذاتفيميمكنفكيفوالا.الابقةهيئته

والصحائفالخاليةالصحائفتكنلىإذا،السورمنبكثيريتعلقفيما،واحد

المؤلف؟نظرفيكاملةوحدةتمثلالتامة

وضععندالإنسانعليهيتحصلأنيستطيعتاريخيضانأ!اولكن

والحلول،التضريعيةومتطلباتها،المسمقبلةا،حداث)زاء،الخطةهذهمثل

،الحلولهذ.بهتقدمانيجبالذياللغوىالشكلعنفضلا،لهاالمنث!ودة

تجميعمجرديمكنوكيف؟ثلكمنبدلاالسورةهذهمعا،صلوبطوتوا!ها

وصلاتأولحامأوتعديلبدونبعضمنبعضهاابعزةالقطعهذهوتقريب

عضويةوحدةمنها!لأن-التاريخيوتفرقهاالطبيعيتنوعهارغم-

هذامثليصلرألا؟والجمالالتمامكمننرجوهمافيهايتوافرمتجانسة

عنأو،خيالىحلمعنالا،الطموحمنابلغهذابلغوتد،المثروع

المنطقيالنظامفيالاضطرابكان)ذاآخروبمعنى.؟البثرقدرةفوققوة

اضطلع)ذاالم!روعهذالمثلالحتميةالنتيجةهما،والبلاغياللنوىالخللأو

المقدماتهذهمننستنتجانينبنيالا،محيرتعقيدمنعليهيثمتمللماإنسانبه

تلخلايتطب،المرجوةبالصورةو!يقهاالخطةهذهاكتمالأن،ذاخها

والا؟المنشودالتنسيقهذامثل)قامةعلىالقدرةفيهاتتوفر،عظمىقوةمن

هذامعتمامأيتوافقبماالأحداثيوجهأنيستطيعالذىالمخلوقهوفمن

بمثلمصادفاتمجحوعةمننخرجأنيمكنكيفأو،المرسومالتصميم

القر2نأوهوالرفيعالأدفاالبناءهذا

وحدتماتكون،الظروفهنهنتاجمنالقرآنيةالسورةكانتف!ذا

الوحد.هذهبوجودصرحولقد.المعجزاتمعجزةنظرنافيوالأدبيةالمنطقية

بكرأبو:بينهمومنةالثأنهذافيالاختصاصذوىمنكثيرالمزدوجة
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)1(البقاعيالدينوبرهانيىالعربنبكروأبوالرازيالديئوفخرالضيسابروري

نشير-القر7نمنانختاراتبعضعلىهذاولمراجعةالاطياسحقوأبرو

العظيم!النبأإالسابقكتابناإك

2نطالقريىورلبأفيمطابقأفيوذجأتمثلالمختاراتهذهأنندعيلاوإننا

قدأنهوالواقعسابقحكمإنا?لىتجر،يأمرفيفصلناقا-نكونوإلا

وأالثانويةوالأفكارالرئيسيةالفكرةبينيزالتصالسوربعضتفيرجمصب

المركزية.النواةوبينبرينهاأووبعضبعضهاالأفكارهذهب!تالعلاقةاكئاف

سورةئيبريهاالتجميعاستدعتالتيالظروفحتىنج!قوقدلا-صورة

قدمعناهاوجزالةالكريمالقر2نعاراتتركيزأنالمة،وموكلنواحا-ة

الإرشادية،الخبوطمنوعديدأ،لاوصلنقاطآو3خرجزءكلبر؟تترك

كانتصأأولكنالأجزاءهذهبينبط11فييختلفون3تالم!صرجعلمما

أكانوصواء،معرفتنافيالدتةدرجةكانتوأيانتبعهاالتيالطريقة

موجودأكانالتصصبمهذافإن،يعرفهلاأوذلكيعرفذاتهالكريمالرسول

علىسابقزمنفيموضوعأكانالذيالرتبذلكتحقيقفيوأسهمبالفعل

.القرآننزول

فإصهمالقر2نيةالسورقيالتخطيطهذاعنبالكثصفيهتمونلاالذينأما

ملاحظةيمكنوبمقتضاه،أسلوفيطاجذاآخرتخطيطأيتأملواأنيستطيعون

بعضهايتزاوجبحيثمعيةبطشيقةمقدمآمجهزةشتجاورالتيالأجزاءأن

واختلافالموضوعاتت!نوعمعذلككل،ثغراتأوتعكادمبدونبعضمع

وآخرموضوعكلبينيفصلالذيالزصيالبعد

منالمبعزةالأجزاءهذهأنأدركناإذاذروتهالىيصلإعجابناواكن

التخطيطعنتمامأمختلفأ3خرتخطيطأنزولهافياتبعتقي،الةرآنيةالآيات

الذياليرطيواضاذالبريالتاءالفرنششافميالياعيعمربنابرايمالحنابو)1(

801عىالئافيالمبلد"الأتقان"يهابمنكاملاضلاالموضوعلهذاخس
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أولهامن-نشعرضأنإلاعلإناوما.السابقةالفقراتفيعنهتحدثناالذي

من،سنةوالعثبريئالثلاثخلالللعرضالتدريجيةالمراحل-آخرهاالى

،(المدثربسورة"فأننرقماإلىالعلقبسورة!اقرأأمن)الرصالةالىالنبوة

عنوأعرضتؤمربمافاصاع9رية8ابالدعوةالىالسريةالدعوةومن

تكعثيموأننر9لأقاربهالرسولدعوةومن،(49-الحجر)"المثزفين

ربككانوما"،بأصهامكهدعوةإلى(42-االثعراء)!الأقربن

،(95-القصص)2ياتنا!عليهميتلورسولاأمهافييبعثحتىالقرى.!لك

؟(29-الأنعام)"حرلهاومنالهرىأمولتننر9المجاورةالقرىئم

،(701-الأنبياء)!للعالمنرحمةإلاأرسلناكومااجمعاءالبثريةثم

العمليالتطص!يقالى،(المكيةالورني)للإصلامالأماصيةالقواعدإرصاءومن

الخمرعنيسألونك9الخمرشربفيالتبغيضومن،(المدنيةالسورفي)

البقرة)،نفعهمامنأكبرو)ثمهما،للناسومنافعكبيرإثمفيهاقلوالميسر

والأزلاموالأنصابوالميسرالخمرإنمأ5)صراحةتحريمهاإلى،(921-

ومن،(09-المائدة)أتفلحونلعلكمفاجننبوهالثيطانعملمنرجس

أيديكمكفوالهمقيلالذيئإلىئرالم5الأذىواحتمالالصبرإلىالدعوة

الملحةالمقاومةإلى77(-)النساء"الزكاةوآتواالصلاةوأقيموا

(091-)البقرةأتعتدواولابقاتلونكمالذيئاللهسهليلفيوقاتلواا

الخ.

تاريخهما،الأهميةمنجانبعلىتاريخينهنانسجلأنيكفيوقد

حيز،حراءغاريومهوالأولفالتاريخاختتامهاوتاريخالدعوةانطلاق

علمأسيتلقىأنهفيهوأعلن،مرةلأولالوحيوسلمعليهاللهصلىمحمدتلقى

،(4-ه-العلق)"يعلملمماالإنسانعلم،بالقلمعلمالذكي"اللهقبلمن

(5-)المزمل،ثقيلاقولاعليكسنلقياناأشاقةبمهمةوسيكلف

قدرسالتهبأنالرسولأعلنحين،الوداعحجةيوم!والثافيالتاريخأما

وأتممتدينكملكمأكلتاليوماانتهتقدا،رضعا!مهمتهوأن،تمت
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لمذلكوبعد3(-)المائدة"ديناالإسلاملكمورضبتنعمتىمحلبكم

الأعلى.بالرفيقلحقأنالرسوليلبث

نيموضوعةوتثريعيةتربويةظةمعميفقأكاناذنال!طورهذ!ان

وتعالى.سبحانهالوحيمنزلبمعرفة،تفصيلهاوني)جمالهافي،سابقوقت

تربويأتخطيطأنزولهافيتتبعكانتالتيذاتهاالنموصهذهكانتف!ذا

وتتجمعتتوزعلكيالتاريخيشكلهامننزولهابمجردتحولتقد،ممتازأ

هذامنيظهربحيثا،طوالومختلفةمحددةاطاراتهيئةعلى2خرشكلفي

كاملة،وحداتمنمكون،يمرأكناب،النهايةنيالمقمودالموزخ!

4العامالزبويالنظامعنروعةيقللا،والمنطقيالأدبىنظامهامفالكل

بمثر.علمعنيصدوأنيمكنلاالذيالمزدوجالتخطيطهوفهذا

...
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لثلبابئءإفاا

!دبرالمجيتيطؤانا



دراسةكتابأيمصلر"دراسةتسبقأنينبغي

هذهمخالفةتستوجبمصدرهدراسةفإنالقرآنأمامحتواه

منجزءأكلقط)يستالإلهيمصدرهفكرةلأنالقاعدة

القرآنأولومنمنهاالأساصيالجزءهيوإنما،دعوته

يركهولاعنهيتحدثأوالرسولإلىيتحدثنراهآخرهإلى

يتكلممنهجزءكلوفيالشخصيفكرهعنيعبرأبدا

وأليخبرةقانونأليشرعأو،أمرآليصدروتعالىتباركالله

أوحيناإناالرسولأيهاياالنيأيهايا!فنقرألينذر

كذاافعل...بلغ...عليهماتل...أرسناكإنا...إليك

لاعندماوحتى"قلسيقولونكذاتفعللا

الفاتحة(سورة)مثلالأمرعلاماتبعضالنصيتضمن

علإها.يدلءشىفكل

التيوالأفكارالقرآنكلامننسبلاكيفولكن

مننابعةباعتبارهابهجاء.الذيالشخصإلىيضمنها

الطببي؟بالطريقلييئتهفيتعلمهممامنقولةأوالثخصيفكره

استقبالأداةمجردالإنجسانهذامننجعلأنيمكنكيف

؟بثريوغيرخارجيمصلرمنوتامآجاهزأكتابهيقدم
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للقوانينفىخالفتهالأفكاريبلبلالإدعاءهذامئلأنشكلا

الأقلعاىالعاديمظ!رهافيولوالنفسية

أوليكنلمالقولهذاتؤكدومىومحمدأأنشكلا

هذافيتواضعأأكثركانإنهبلالوحيقضيةأثارمن

-القرآنيقولكا-الذياللامعليهموصىمنالشأن

وتعالى6تباركاللهوبينبرينهمباشرلقاءفيالتوراةتلقى

قولفالقرآنلمحمدبا)نسبةأماذاتهاللهكلامسمع-يث

ءل3رلىلقمإنه"-:اللهوبينبر.خهوسيط،سماويرصول

أمين"ممخاعم!!ينالعرشذيعندتوةذيكريم

متفقانفإنهماالاختلافهذاعداوفيحا2(ا-ا9التكوير)

.ماوراءالكونإلىتلفهمانسبةفي

حقهمفمنتالعامالمبدأحيثمناوحيباالمؤمنونفأما

فرصجميعاستنفادبعدإلا"معينةضاهرةعكيطبقوهألا

النهايةفيرضخراماوإذاالظاحرةلهذهالطبيعيالتفهير

آخرالاعزافهذايكونالجاشرالإلهيبمنثئهاواعزفوا

الوسائلجميعاستنفادبعدالعلموقرارالبحثمطاف

الممكنة.

مناستخلاصهايمكنالتيالحجةبحثنامن)ذنفلنبعد

الإلهيلمصدرهوالمؤيدةالمرآنئياللغويالإعجاز

يتضمنهاالتيالأفكارتفسيريمكنكانإذاعماونتساءل

ودراساتبحرثأأنوالواخالوحيغيرآخربسببالقرآن

القرآنيئرفومماالماضيفيالبيلهذاسلكتقدكثيرة

الآراءجميع،وإنصافعنايةبكل،سجلاأنهماوالسنة

الظاهرةهذهلتعليلترك!%النبىمعاصروأبداهاالتي
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الحلولعلىتعتمدلااقراضاتعلىنثتملوهي،ونبريرها

وغيرمستحيلكلالىتلجأوانما،وحدهاوالمعقولةالممكنة

منللحطعنهالتعبيرعنساخرعقلأييتوانىلامعقول

للبثرية.بالشبةوأهميتهجديتهكانتمهما،جديدأيشأن

تعدرلاالمجالهذافيالحديئةالبحوثأننقرر!لناوهذا

اختلفتو)نالقديمالكلاملنفستكرارأأوريادةتكونأن

.والأصلوبالثكلفي

نحتلفدراسةهوالالثالجزةهذامنوالغرض

الزديبالصددهذافيوسنتبع،اطافرث!كلمافياطلول

الحديثيكونمابحسبضليئالىالبحثفنقم.الزفي

المدنبة.المرحلةأوالمكيةالمرحلةعن

...
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لو!لىا

لكضفؤال!إنليكماضه2بآا

واليهودبة-المسيحيةالعناصر-الم!ابئون-اطنفاء-الولقالوسط

وا؟ساطبرا؟دب-اطلاعاله-ومشاهداتهالرسولرحلات

الشض!ية.المكريةنأملاثه-الشعبية

يكنلمان-المحدودةالحجازبيئةقتجدأنالافزاضاتأبسطتحاول

القرآنيةالدعوةلباءالضروريةا)مناصرجميع-الرسولرأسمسفطني

قبلالعربلحياةفريدأنموذجأ!رنانارنستألناقدمالنظرةهذهومن

لناعرض،")1(الإملامومصادرامحمدعنلهمقالففيالإسلام

.الميلادبعدالادسالقرننيالعربيةللجزيرة!رائعةصررة!الفرذصيالعالمهذا

يعرفلمآخرشعبألناوضعطالدنياتعرفهالذيالمثركالثعبهذامنوبدلا

انظر)يولدولميلدلمواحدك!لهعرفهوانماتنوعأولاتعددأاللهعنحياتهفي

الأدبالذوقابرازفيأ"رنانفيولقد(7101-7501صفحة

ط!"!8؟88!؟8"!!ل!)1(
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الأخرىالصفاتسائرإكفالوفي،القويةا)واقعيةونظرته،الشحبلهذاالرفيع

تلتفتلاالتيا)فاسدةالطاغيةالماديةالنزعةهذهمنفبدلالاتشرتالتي

الدييئحماسهأوجفيمجتمعألنارصم،ال!اميةالحقائقإلىينتميتفكيرأىالى

كانالدينأنالىبالإضافةالحضاراتوجميعالدياناتجميعفيها)تةت

رصالةتكونأنتعدولاالمنوالهذاوعلى(9801)صفحةالشاغلشغله

يسبقهاأندونعصرهئيسادتالتيا)دينيةللحركةامتدادأإلا!%محمد

.(الصفحةنفس)جديدأيفيمحمد

فيدهأ،ا)زمانمنالحقبةمذهفيالعربيةللحياةالحقيقيةالصورةولكن

كيفرأيناأنسبقفلقدالأختلافكلذلكعنوتختلف،ذاتهالقرآنفي

)1(والأصاطيرالخرافاتمناركامتحتالأوليالتوحيديط!ونالعربكان

فوأدحالاذلثمنأمعديكنفلموالاجتماعيالخلقىالجانبوأمما

نساءوارثالمهرروابتزاز،)"(المحارموزنا،)3(والبغاء،)2(الأطفال

وازدراءا)فقراءو)همالوالخع،)6(ا)يتامىوظلم،)5(كرهآالأقارب

كانالمشهـورةالعربيةالمروءةانبلالغالبالطاجهوكان)7(ا)ففاء

لم)نوا)فسادبالرذيلةملطخةموض!!اغيرفيعاطفةومتبرماالقرآن

)8(والمباهاةالإسرافسوىمنهاالغرضيكنفلم؟بعينها)فساد-بمن

ائاني.اجملزهشايهولالفصلانظر)1(

(0،1-الأنعام)!علمبميرضهأأولادهمتلواالذينخرقد")2(

.(33-الور)"تحصأأردنإنالغا.علفياتكمتكرهواولا")3(

وبناتكمأمهاتكمعليكمحرمتسلفقدماإلاالاهمنباؤكم2نكحماتكحواولا")4(

.(23-22الا")"الآية2خرإل...أخوانكمو

ويهفتيتموهن7مايعضلتذبواتعضلوهنولاكرهأالاءترثواأنلكممجللا")5(

(2ا-ا9النا.)"غليظأماقأنكموأخذنبعضإلىبعذكمأفضىوقدتأخذونه

(127-الناه)"بالقط!امىتقومواوانالرلدانمنينالمتضحةو")6(

وتجونلمااكلااثالزوتأكلونالمكينطعامعلتحافونولاايتيمتكرمونلابلكلا)7(

.(02-17الفبر)،(جمأجأالمال

(38-الاه)ياالآخرايوموبالتهيؤسونولاالاسرئا.أصالهمينفقونوالذين")8(

013



زمنوزماضهم)1((المبين)الضلالجاةحياضهمكانتوباختصار

)2(إا،ولىابلاهلية)

واسماعيل)برايمديانةمنالآثارببهضعاداثهمفييحتفظونكانواولقد

)3(.ةكثيروأوهامبأخطاءتختلطكانت،ذاتهاالآثارهذهولكن،الحجثل

تتميزكانت*المفضوحالجهلذاتالناسمنالجموعهذهوسطوفي

الرأيعلىالثائرينأي،"الحنفاء!باصمالأثرفيتمرفالعددقليلةصفوة

هذافيا)مربمجتمعخصائصلناليصور"رنان9عيهااعتمدوالتي،العام

جهوعبينما،الأصابمعلىيهدضئيلاعددآالفئةهذهكانتلقدامصرا

الىنر-خأنوعلينااهتمامأىا)فئةهذهلوجودتعرلمالغفيرالثعبهذا

يىوقفيالحاضرونكانفقدذلكمنتوثقلكيالجاهليالعصرأفىب

قيلةكلوكانتالدفيويةالمفاخرفيو)نماثالديئنيلايتناظرونعكاظ

والأ-داد.الآباءومفاخر،ا)فروصيةفيومغامراتها،الأدبيةعبقريتهاتستعرض

.ةالذهببالمعلقاتالمعروفةالقصائدأشهرفيالدينيللفكرأثرأنجدنكادولا

السابقين""المصلحينهؤلاءدءوةكانتماذاكلههذاوبعد

لأنعصرهمعلىمتمردونأناسأصهم-وى!إضيءلايقينالمحمد؟

ءنهلرضىتكنلم،و)با-يتهمالقاصيةوعاداكم،مواطنيهماضراك

ولممحيطهمخارجالتماصهحاو)واظاهرصحيحدينالىفتطل!وا،ذفيوسهم

ولوالقرآندءوةعنتنبىءانعلىقادرةدقيقةفكرةأيةعنهعندهمي!ش

)1(

)2(

)3(

.(2الج!حة)(،16-عرانل)2"بينضلاللفيقبلمنكانواوان!

حيةالحيةقلوبهمنيكفرواالذينجحلإذ"(33-الأحزاب)"الآولالجاهية"

.(26-الفغ)"الجاهية

مورماصابيوتتأتوا.بأنالبريىووالحجالناصمواقبهيقلالأهلةعنيألونك!

كذكركماللهناذكروامامحكمتيتم!نإذا(-918)ابقرة"اتتىشالبرولكن

.(002-القرة)"ذكرأاضداوكمباه2
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حزمأا)فريقهذاأكز-نفيلبنعمروبنزيداعترفولقدبعيدمن

)؟(اللهعبادةكيفيةيجهلكانأنه-واستقلالا

صرحماوءو،الحنفاءهـؤلاءو-ودمناستخلاصهيمكنكالظماوكل

القلقمنذوع!ا)وقتذلكفيروجدكانإنه-حقعنذاتهرنانبه

مثاعرنتيجةالممتازةالنةوسهذه)فييتفاعلكانالذي!المبهموالانتظار

منالناسرددو!ما(0901صفحة)امحددةغيرورغباتو-وقعات

يكنفلمالمرحلةهذهنيوالجنةوالكتبوالأنبباءوالديناللهعبارات

.ومتميزةواضحةفكرةأيةعنوسهمنةفيصدىالكلماتلهذه

ذلكفيا،مروفةا)دينيةالأنظمةعنالحديثمنبدلاكانواذا

مذهبعناطديثف!نالرسولفيهاولدالتيالبيثإطارفيا)وقت

الواردةالكلمةبهذهويقصد.الح!نفاءعنالحديثمنأولىالصابثين

أنفسهمي!نسبونالذ!حرانصابق)م!تميزأوثنيةطافة)2(المرآنفي

وأنه،أبيهديانةتعاليمنضريذعيكانالدي،سثبئصابطالى

سيحيةيهوديةأوأنهاطافة(،السريانيةباللغةكابهاعندهكان

ذاتهاهيأنهاأو،(المعمدافييوحنامح!يحيى)منأ"الصابثةتسمى

؟خلافمحلالمسألة.الإممهذاكتحلكانتالقولىا13الولنيةالطائمة

.(المنيرالمصباح)العر؟قاموسهفيا؟خيرالفسيرهداالفيوميذكرولقد

هوأوفما،الثافيا!سيراستبعاديقتضياناعتبارانهناكحالكلوعلى

السنةسكوتوالثافي.أ"سبحأصلعن""صبأكلمةأصلاختلاف

ا؟ف!رأنحينعلىواالجسيدااليضوهي:الصابئةمبادىءعنوا،لر

والسنةالقرآنوفندهامعروفةكانتللصابئينا،سايةوالث!عائرالجوهرية

يصبأنهدرجةالىقريثىنيالمذبهذاعاداتبعضانتث!رتولقد

11،صأيأولالمبلدثامابنةير)1(

71أيةا!وصورة96أبةالمائدةوصرة26أبةابنرةصرة)2(
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مثلوذلك.السائدةا)وثنيةعنعزلها

)1(الأرضبةالأحداثعلىهاوتأفيواكبوال!الملائكةتأليه-ا

الآلهةالىيقدمالقرابينمنثؤخذكانالذىالأسدنصيب-2

)2(اللهالىتقديمهامنبدلالمدرجةفيالأقل

فيوتخدمبالتهالثركتتضمنكانتالتىالإبقالعبارة-3

الخ)3(الحج

منكلعنتمامأتتميزالتىوالعاداتا.لأخرىالثعاثربعضوعناك

،بالعراقبكرانينمالمابثينعنداطجكانخد.والإسلاميةاوثفةاالعادات

منهايؤكلولاتمامأغرقلرالينهمكانت3،الكعبةحولوليس

)5(اظتانيزاولونولاالزوجاتتعدديحرمونوكانوا،)4(ش!ء

تمارسكانتقدالكوإكببهاي!دطقوسأعباداش!وكانت

والزوالالمسضروومع.نمامأ-وافقبحبث،بومبأمراتثلاث

.الإشلامفيالصلاةمواعديخالفبماوذلك،والغروب

صليمأأتفيملناتقدملالجازباساثدةكانتالتىلاوثنيةنرىوهكذا

بالخرافات،الخثونةاوبالرقةوصفت-واهالكريمالقر3نمصدرعن

النقد.بروحاو،والث!ك

البيئةفلعلآخرمكانإلىببحثناونتجهالأوساطهذهإذنلنزك

ا،وضوعهذاعلىالضوهبعضلناتلقيوقتئذوالمسيحيةاليهودية

الأئر،فيالوارلةبيرىالراهبقةعلىكيرأنعولياوموف

..."كذابنبملحرنا5وردجث37بابالمنازيكابالباريانظر)1(

زثابلز.منايهولالفصلانظر)3()2(

033-اصطلجتأيف"الإءمصونتديةتارعه!اترو5انظر)،(

معنط!3،مادة(الفرنهبا!ت)ال!!يةالمعارفدانرة)5(
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عمهصاحبعندماعموهمنعثرالثاية!وهوقابله2عمدأنتذكرواقي

العاوضة.المقابلةبهذهالأخذمنيمنع!نافالصواب.سورياالىسفرهفيطالبأبا

يتعينأنهأو،اسطوربةأنهاإماالحادثةلأن،عمدلتعليممصدرأواعتبارها

تذكرالقصةأننبهدوحينئذ.الحسبانفيتذكرهااقطالوقاخكلأخذعينا

قيكانمحمدأوأن؟المافلةأفرادجميعحضورفيكانتالمقابلةهذهأن

نبوءةالىالرامبخلصالاستجوا*وبانتهاء؟مشمعألا!م!ؤولا"دووه

تفندإذنالفكرة.إنالمسقبلفيرسولاالابهذابعثةترغمضموعها

نفسها)1(.

يقالأا)ةوعنفسمن7خراحت!الالنبحثنوقفأنعلينايتعينهل

وأاشوممانالمغاءريئمنأفرادبعضمكةضواحيفيثوجدكان)نه

"الأحياء!قثكون"كاد-ون9أو"للنبيذباثونأالأ-باشالززوج

)3("خاملعقلياتالحاناتفيدرسالإنجيلان9ايضأويقال.)2(!المنزوية

فييتزكوننااكمنجالأماكنهذهفيا)دلنيةبالأفكارمحمدالتقاءكانفهل

من،حمدفعليةعلاقاتعنواحدةوثيقةلنايقدءونولاوالإبهامالغموض

غولالأصبابمنءدردألديناف!نالغهوضهذاءواجهةوفي.النوعهذا

هاتأثيرحدوثبلها)ملاقاتهذهمثلو-ودإمكانالجدمأخذنأخذأندون

معروةةكانتبهثتهقبلالر-ولشواغلأننبدالأولالمقامففي

عا!تتحركوهيالثخصيةهذها،ؤكدالثابتالتاربخلنايقدمإذومحددة

ا)لمتجارةفيوإمما،الأعاميرعىالخلاءءفيإمماثلاثةأماكننياكوالي

)1(

)2(

)3(
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علهاعزالقالمريةالنصوعىتمح"لاباظاتمةلثماوردجث"7نالقرجديد

الاالوريالرابهذاالالمداللررفينرىبأنالوتتذ!نذوثحتوثرت

."ايخالنجمنقصةمجرد

12عىطجهفتاليال!!متانونانظر
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ولاخلقهفلاالقبائلرؤساءمعا)مامالمجتمعفيواماالقوافلمعافرأ.

الهابطةالبيئةهذهعلىيرددنتصررهتجعلنا.مشاغلهولاكلولده

المطمورونفهؤلاء.جدوىأيةا)ملاقةلهذهيكنلمأنهفهـوالثافيالسببأما

حجةتتركزومنا-خاصةبصفةولكنفحسب)1(دينهميجهلوني!ونوالم

)2(ا)تيأمامطبيهيأحاجزأالأجنبيةلغتهمكانت-القر2ن

طبيعيأيكنالم،ءنهللأخذبالفحلصالحأالمصدرهذاكان)ذاوأخبرأ

نأمنردلامحهدطصوحبهويحطهواإليهيلجأواأنمعارضيهمتناولوفي

ضدهيوجهوكاعلميةاسلحةعنبحثأالمدينةالىالفرعناءأنفمي!لفوا

نجسرىكا

نأيمكنبحيثأغنىوثقاةةداثرةأوصعبيئةعننتكلمأننفضلاننا

الإسلاميا)ةظامتكوينفيساهتقدوطقرسهاا)دبنيةأفكارهاتكون

تجارفنب-ورياالىيافرلآخروقت!نكانشبابهفيمحمدآأنرأينافقد

وبنى!بهورياالغاسنةأنإومالمهومن)3(الغرضلنفسايمنإلىبماور

عنفف!لا)الم!يحيةاعتنقواقدكانوااليمنفيبنجرانالحارث

بعدإلا-تر!%محمدبهايتصللمال!وخيربالمدينةاليهوديةالمباللوجود

منعنهعرفبما-العربطالمسافرهذايكونلافلماذا.(الهجرة

وأفكاوباخلاقتأفرقد-ا،خلاتيةبالمساللفطريواهتمامذقيملاحظة

ال!اظشنةقومهأخلاقووكهاسموهافتفرقالنىالم!تمعاتهذه

حنقه؟تثيركانت

ا،جريا،نمكرهذااعتقدفلقدينوآخر"بهر-ولد"رأيهذاكان

مناكتبهاالتيالحيةبانطباعاتهوتقاليدهمقرمهلحياةمحمدمقارنةأن

28"صال!!م"منزلاانظر)1(

.(301-الخل)"بينعرببلانوهذاأعبميإيهيلحدونالذيلان")2(

(2ترلى)والصبالاهرحملة)3(
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)1(الإصلاحيلنظامهالأولىا)دتةعدهأوجدتقدالهديدةرحلاته

محمددخلهلأولائجالمثكلةحلفيالرأيهذاشاعدناحدأيالى

لعدمنظرأهذافييث!كونالكطببعض؟ا!يقيةالمسيجةالأوافيفي

يتكلمبينما.المشحيةللديانةالخاوجيةالمظاهرعنالقر7نفي)شارةأبةوجود

الشعراءملكمعتمامأيتناتضمماالشرقيةالمسيحيةروحأعماقعنبتوء

كتابوهناك.)2(ابلادهذهزاروا!والذيئ،للسولالمعامريئالعرب

التجاريةالقوافلرحلاتأنيؤكدوناذ،الحقيقةمنا!ترابأاكز3خرون

وغراشبتهامة"حباشاياسوقمنأبعدالىتقدهلمالرسولصاحبهاالق

.)3(بايمن

سيجدكانفهل،الوقتذلكفيبالمسيحيةبالفعلاتملأنهولنفرض

."جيقول:الميح!قالكطببعضملاحظاتالىأولالنستمع؟يسرهما

قدالمسيحيالعالمأنفسنرى،بنايةالكنياياويخقرأنااذا"سال

،والانث!قاقالديئوجالأطماعبسبب،!ووتهلمسخاثالثالمرنمنذتعرض

وا)ف!،تتهـ!طلاال!والمثاجرات،المسانلأتفهعلىواظلافات،بينهم

شهواتهملاوف!اءتفزهمفيالمسيحيونوكان.ثانهايتزايدالإنقسامكان

طردالىتقريبأانتهواتد..واثسوةوالحقداظبثأنواعكلواستخدام

وفي.لهمهاطريقةحولالمستمرجدافمبفعل،الوجودمنذاتهاالمسيحية

اظوالاتانواعأكلبوثبتتبل،ظهرتبالذاتالمظلمةالعصورهذه

ممزتةأ"نيقيهمجمعبعدنفهاالثرقيةالك!نيةوجدتولقد..والفساد

عى4هوثريعهالإسلامعيدة!)1(

كهاحم!وك!!4محأء!ح4ا8)مأعهاإ!40

83-73عىا،عيد-وجا-،عمد،-ندرا(2)

+.!رهملى5ط!5كع!5*!ح3!ءص!

128عىالابقالمقالفيهوارتذكر.نبربر)3(

،!!3ف،4ك!،حمعلاولء!لأءللا!5*!لام!ول4ه،،م!828.0.8
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ولقد.ويوثيخيوسونسطوووسابليوسأريوسأنصارليئاظلافاتبسبب

كانالحجةوبهذه،اطمايةبضالجيشضباطئمنحأنالدينرجالرأى

بالنسبةأما.والرشوةالفادأنواعمننوعكلثبممماعلنأيباعالعدل

!شأ!ثأوأوؤيشانعمحه*ثماؤبيناظلافبلغ!د،النربيةللكي!ة

ولقد.واقنلالعنفالىاللجوءحدفدتهفيبروماالأسقمةكرميعلى

الابراطورسيماولاا"باطرةاأخطاءتبجةأسايعأالاثقالاتهذهتات

هناكليسأنهاعقدالذي،جستنيانحكمظلفيحدةوزادت.قطش

وفيالأخلاقفيالف!ادالقيدة.هذافي!ميخالفهرجلأيكلفيجرمأي

فسادبالمرورةاسننبع6الدبئرجالوبنا،مراءببنسادالذيالفدة

المالجمعهواختلافهمعلىالثاغلالناسشفلاصبححتى.عامةالثعب

)1(والرذيلةالزففيذلكبعدلإنفاقهكانت!ماوسيلةبأية

صفحةالاولالمجلد"المديمة"المشحيةكابهفيتايلووكبولقد

خرافاتالايكنلم..اتجاهكلفيوأتباعهعمدتابلهماإن"يقول266

دينبةوطقوسأ،مفرورةكنسيةومذاهب،ونحجلةمنحطةووثنية،ففرة

منوسلبانهم،النيرةالقولذووالعربفعربحيث،وصبيانيةمنحلة

راهبوصفوعتدما..."فسادمنبالعالمألمماب!ملاحمكلفين،اللهقبل

لممحمدؤمنفيفل!طينلثالفرسأومهوالذيوالعذابالآلاممؤرخ

الظل!الذنادقةبقسوةهناكالمسيحيينيضبلماللهانيقررأنفييتردد

وصف!أحط!هلمه"موشايمي!أرادوعندما.ويثرووهمظلمهمبسببالا

الأوائلالمشحببنببنالنعاوضفبهاأبرز،للمفاونةصورةرسم،العصرهذا

غتمدفونةكانتالسابمالقرنفيا!بقيةالديانةبأنوخرج،والأواخر

71-68صطلجهال!!معنعلاحظات5انظر)1(

.ح!وءله3هههق!!"ه9كلاحاطعطنأ،!5.ع!8
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نأمقدورهازيكنلمانهحتى،ال!خيفةوالأوهاماظرافاتمناكوام

.)1(وأ!انرع

سووةمنالوجيز!ا!ر2نيةالآيةلضركبتقدالصدحاتهذهوكأن

ذكروامماحظألنسوا،يثا!مأخذنانصارىإناتالواالذيئومن"الماندة

اقهئنشهموسوف.القيامةيومالىوالبغضاهالعداوةبينهمفأغرينا،به

)شاو!مجردتشبرالكريمةيةاي!ذه6(14المالدة)"يصنعونكانوابما

نأودعلنالرسولصرؤوالمجببنالميحبةبننكانالذىالبعدإلى

المامة.يومالىسيمتدالبعدهذامناناتجالأنقاق

الميحيينمسلكمنحالاأحنتنصرواالذيئالعربصلككانفهل

،(الغساصنة)الجاهليةفيبورياامرباقباثلتنصرفرغم-لا:أنفسهم

أخذهم!إنعليقالولقد)2(القديمةا)،ثفةوتقاليدهمبعادا!ماحتفظوا

حممطولأهوارت9ويقرر)3(الخمرضربصوىيكنلمالمسبحية.كأالتغالبة

الثابالمصلحتفكبربأنتقولالتيا)فكرة)كراءكان"!!ماالنهايةفي

ف!نه،بورياالمسيحيةا)ديانةتطبيقشاهدعندمابقوةتأثرقد(محمد)

)"(أالصحيحةالتاربخيةوالأسىا)وثاثقلضعفنظرأ6اصتبعادهايتحتم

و-داتجهفحيثما.الماهدنظرأماميمتدالذيألحيالمهدهو)ذنمذا

نموذ-أأبدأيجدولن.التقويميتطلبوامخرافأ.المدايةالىيحتاجضا،لا

)1(

)2(

)3(

)4(
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الانجليزيةبالنة"2نالقرسادر"فيتدالضكيرالدكورذكر.يلوراصعق

هـعا!+عأفكص.!هكه!كه"لل!+ء!!حلا!همم!علأ!هك!.

71عر،الإءم"ماجهنظرا
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.هالآيةالماندةلورة
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شكفلا.الإصلاحينظا."عليهيبيئأومحمدينقلهلأنهيصلغودينيأأخلاقيأ

يكنولم،لهـدميصلحبناءفيتجمعتقدالآنحتىصادفهاا)يالموادأن

الجديد.بناءهعليهليقيميصلح3مافيها

بوجد،والمنظورالملهوسالعالمخارجإذقليلاالبحثحقلفلنوصع

فقد،وا)واقعالمثليصلحلمو)ذاوالإطلاعاليهبوبيثة،المسموعإمالما

حاهلمهأهوومنأادرسايأتيأينمنو)ممق.ادشسايصلح

استخلصقدمحهدأأن!و!المجالهذافيالذهنإلىتتبادرإجابةأولإن

أوبحيةكانتيىواءالقديمةالمقدصةللكتبالمباضرةمطالعاتهمندروسه

والكتابةأالقراءة!*رفمحهدكانهلولكن.)1(هاغيرأوكودية

تعليمهربانيةعلىالكريمالرسوليأميةويبرهن؟بالنفيالقر2نيجيب

وليس،!*لممغيرأي،)2(أهـششعبمنأميأنهفحبيقررلاإنه

سماويكتابأييتلقلموثنيضعبإلىيتميأنهأسبرنجر،يريدكاةقط

قبلكتابأقرأأنلهيبقلمأنه،ا"بارةابصريح،رؤكدوإنما،)3(قبلمن

)1(

)2(

)3(

شقاةشالإسلايةهابدى-بمفىبأنالإدعاهحدالتدالصالدبهورذبلقد

التر2نزمرجودةأكايرىالذىالمذبهذالتاعركاملافصلاوخس.الزرادصه

،النوان-هذاكتأوردهاالقا،فكارئابهصنىأويمدرناقثةعيروش.والة

ايأثربمضالوانما،7نالقرالتنسبلااكا-"اطور"فكرةعدافيما-فلاحظ

وفكرةالموتم!"عزرائيل5وفكرة،"ددنوز!الورفكرةإنها.فيهاثكوك

الى....جهنمهـجراطالر"

لنيتجلاشكانواوان"(157-المائدة)"..الأمي-فيلالرصتبونالذ-ش"

.(61،عمرانل)7"عبيننجلال

مراضعزالقر7نمعتمارضأنهصففلا،المواضعبعن!ؤممقؤلغيراننيروهذا

يعل!ونلاأيون"ونهماتمل!ينغيرايهودعل،"أميكلمةتبقصيث،أخرى

هوأنهلالرصيئرركدااخرىجغوش.(78-القرة)"...امافيالاالكتاب

13(.بابالموم-تابابناري)مجبرنولايقرأونلابأك!،يفرهاأميةامة"وقو!
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بيمينك!تخطهولاكنابمنقبلهمنتتلوكنتما5:بيدهكنه،أوالقر3ن

الأميةهذهفيهيعرفونكانوامعارضيهأنضكولا.(48)العنكبوت

ا)هصورأصاطيرعنهتلقىالذىالمصدرتعليلأرادواعننمالأنهم،جيدأ

كتبطأي"اكتتبها)ظ)واو)نماأكتبها"يقولواأنيجرؤوالم،القديمة

وأ!يلا!بكرةعليهتملفهياكتتبهاالأولينأصاطير)وقالواغ!هله

علىمهناهماالتشأنهالا،الاختلافتمامغتلفتانعبارتانوهما(هالفرقان)

كانتفةد،القراءةيحرفكانأنهفرضعلىوحتى.)1(!نادتشرب!ض

)1(

014

بنير.اقداء-الكاتبمذاحاوللقد.و،3صلوبلواتايفألابقالكابسثلاأنظر

فراضطوهولالرصأنضركاروايةالاضنادأالمكىثتأن-الكتابمن

يتاطبهذ.ولكن.اظلانةلأنويةعبيكببما)يهيؤقىانطلب،الموت

شضي.اضضلاصينيولا،بالفمليهبلالرصانتقوللاالروايةيهن،كايخة

اضمالإن،أخرىجهةوش.اخضارحالةفىلإنانبانهضاولا،يتملمأمر

لرئىبالنةاولىبابومن-عامبوجهوالعظ!ا.!رؤطءبالنه"يكتب"فعل

يفحاوجمل"أنمنا.-ضىيخماأبدأوا.يقراالقلميتطابانهانباعهبينسروف

اليايةالرسولتمرا!عنالحديثكدالرواةبتلذ!علوبخاه،خاقه

ييه.سكرتاراويهتهبوا!ةأي"فلانال"قيالابقبالمعنىالفعلهذاوالحكام!علوك

صلحفيوذ&،الىطلع)ذويهلمويكبينا"تلضساالموتفونض

لالرصبإ*هعلهوبالفمليكنبكانالذيينااطديية

لماإذذاتهالصلحهذااثاهوقععرفيحادثفياض!اجهحاولواأخرتطهلوفاك

قريشمندوباعترضى"اللهرصلدد!لالرص31نيوذكرالملعلمون

لالرصأمرانلوبهذارنجةطونزولا-تاتلهلمااللهرصلانهيعلمكانإذاأنهبكب

،المطلوبالطب)جراهعلمجرؤاالورعالكاتبولكن،الحنرانهذايالناءعيأ

فاكوليستفاإلىيد.وشطبهاالاؤهاالمطلوبالكلمةمكانعنلالرصطلهوعدئد

اثطوبةالكلمةعليهبلالرصانتفبعيعةروايةتوجدانهإلاخلانات

فرضعلوصىلالرصالىاليهابةظاهرهافيتنسبالإضافةوهذ."ايدعدبنعمد!

هذهإطاقيكونانتقصيالعامةالقاعدةلأنإضكالفاكفيىالروايةممنىهوهذاأن

الرواياتوتةتوضحهالمهنىدظاهرياياصأيإنثم.تعليعنىذاتببارةالدفة

الإفادةأطبأخراشدلهلالرصبمعرفةالابقالعنوانالناءبحدأنهتذكرالقالأخرى

=ا)نه!تقولالواتمةنانأيخمد!يهابةلالرصسرفةلإثاتالنيةانقطةهذ.من



بهدو-دتقدتكنلم،ا)وقتهذافيلأن،نذلي!هايشحيلعقبةهناك

جعالاأجنبيةبلغاتا)وثاثقهذهوو-ود)1(العربيةباللغةانجيلولا-وراة

،بللقدبصنابةحفظوهاا)ذيناخةمنبأكرالمتحدثينالعلماءلجضحكرآ

يتنازلوني!وزوالمأنهمبحيث،ا)ملممنعندهمبمابالبخلالقرآنوصفهم

)2(منهاالأكبرالجزءإخفاءعلىحرصهممعإلااكوراةمنأوراقبضععن

ا)ململإخفاءالأخرى؟-ساثلهم،المدينةفيبعدفيماالقرآنيكفوسوف

اتصالأيعنا)تاريخينبئنالمحالكلوعلى)4(وتحريريأ،)3(-فيور(

موضحهولما)غفالاايذ(ويمد،الكاتببإرشادالاشبهاالمطلوبالكلمةعليدل!

الكتابة"يحنلا"انهبببكانالكاتبالالرسولاتباءبأنالمكاننضىفي

جاتهطوالوسلكه،بقارى."اناما؟اجةاتنحن!:الرسولاعترافولكن

لابماثتهذاكل،المدوي7نالقروتصريح،اعدائهاضاتواغر،اتباعهوشهادة

هيالعكى)ثباتكرذماعاولةوكل"اميأ"كانالرصولان،ثكمجالايدع

وجانه،أخركوكبعليمثىيكنامحمدالأناطيقةهذ.تزعزعانمنأضمف

حقأ،القراءةيحرفكانواذاالذاتبهذهليواوقو!تفاصلهاادقؤممروفة

يراجعها؟او7نالقرمنالمدونالىاوصاس!تهالصةيظرانالمحتملمنيكنا1

محمدأان)1(اتايةبالتائجيخرجان"نلدكه"اضطاعالرواياتبعضكموضوركم

أد،علانه)2(ومراسلاته7نالقرلهيتراغيرهكقيكانولهذاايأنفهيتبركان

.(16صالأولالجزه7نالقرتاريخ)7خرعيميهاباياوالتوراةيقرااعال

صا"-!تهـجرافالدكورأنالا35صلوبلواتأليفالابقالكابانظر)1(

تكنواعديدةبقرونذلكبحدإلاالعريةباللتالمقدصاليهابيظهرفلمتأيهدأ

الإسلامي"ا!العا)مجلةوالحاسراتاصعالقرننيالاالعريةبا!مةلإمحلملةاطاجة

عنكع!اول!ا*4!!"بادويك!صمقال،9391ابريل-(الانجيزيةبا!مة)

الفىبفول،المخلفةالمكاتفيالمضيةمجوثهورغم...(العريةالزجماتاصل

ابعداليةالعربا!تابلديدالعهدترجماتاقدمتاريخالرجوعمنتمكنابأنه،ضدياك"

.(الابمالفصل...النزالميعندرات-ضدياكانظر)كراطاديالقرنش

.(19-الأنمام)"أفيوتخفونتجموكاقرالج!تجحلونه")2(

أليهابمنهووطالكتابمنلتحبو.باليهابالنقميلوونلفريقأمغو)ن5)3(

.(78-عمرانل)7،افهعدمنهوومااقهتمنهوويقولون

قلإ"ث!بهلثتروأاقهعدمنهذايقولرنثمبأيدعمالكابيجونلذ!"فويل)4(

-97(.)لبنرة
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فيبدورالكلامأنفطالماالهجرةقبلالعلماءو!وبينالنبىبينكان

وجودافتراضيمكنأنهشكفلا،فيهاالتحكميصعبالتيالعموميات

عندماأما،وخيالحدسلكلالفرصةب!تاحةوذلك،العلاقةهذهشل

)1(الحالفيوالتخبطالئناقضيحدثف!نهبالتحديدنطاب

التوراةنصوصءنلاالدينيةأفكارهعلىيحصللممحمدكان)ذأولكن

منأليس،الاختصاصذويالعلماءمنمنهجيتعليمأيبفضلولامباثرة

النصارىأوالبهودالعربالشعراءبعضمنجمعهاقديكونأنالمحتمل

.؟ضابهمماز

بوجهالثعريألفيكنلمالرسولأنلنايوضحالقر3نأنأولانلاحظ

علمناهوما/)بشخصهيليقلالهوآللرسولبالنسبةالقر3ناعتبرهبحيث،عام

ونتساءل،بسرعةالنقطةمذهعلىونمر(96-يس)!لهينبغيوماالثعر

نجدوهنا9الأدبمنالنوعهذامنيخرجأنيمكنالذيالتعليمهذاعن

الأعث!ى،مثل،الشعراءب!ضأنوهوالأولالجاهلي،لأدبفياتجاهين

القرآنفيأثرألهصنهدلاماوهو.الكنسيةوالطقوسالتقاليدبوصفيهتمكان

1)ذي،الخمرشربعلىأكرينصبالثعراءهؤلاءاهتماملقد-كانبل

إلى)ذني!مميلافالقرآنتحبيذهمنبدلاالقاضيةضربتهالقرآنإليهصبوجه

فيتمامأيتخصصيكادكانفقد،الشعرمنالثافيالنوعأماهذه-ا)فئة

حيث،النوعلهذانموذجأصلحال!لطأبيبناميةوقصاثد؟الدينيةالأفكار

ا)دياناتوقمتص؟الأخرويةالحياةوصفهماينأصابموضوعيننقابل

هنانر!لافلماذاالقرآنعباراتبنفقالمواضعبعضىوفي؟القديمة

ثجمحمدعنهأخذالذيالنموذح

أهمذلكسيكون،العلاقةهذهإثباتمحاولةالتوفيقحالفو)ذا

وستكونجزثيأواوالقيبيةاضفسيراتاعبءعنايخفف،علياكتشاف

بد.في!اانفيالفصلانظر()1
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نظرة!)1(رادوراةالقرآنرينالحلقةأميةشعراعتبرواالذيئالكتابنظرة

صائبة.

طرحهأوإثباتهيطلبشرطأولأنشكلاالحجةءثذهنتمسلىولكي

علىخلافأينثيرأنذويلاول!خناابحثاسوضوعالصعرصحةهو

الأحمروخلفحمادمثل،ا)ثمرجامعيب!ضهناككانفإذا.النقطةهذه

خلطوهاأنب!دالقد.،ءإلىونسبوهاالأضعاربعضلفقوااكمنياضتبهقد

ا)خ!ركليكلبجث-افيوها)مملهذاتعميمفإن،هؤلاهبثعر

المبالغةمن؟وعأسيتضمن-الأتجلعلىالجاهلىأوا)مريخا

.!هدرأاءخبارهيمكنلكيصحيحأالنصي!ونأنيكفىلاأنهإلا

قضيةواممنإتاريخافيلهسابقأي!ونأنيجبوإنما،لهالمشابهللنص

وأهيةمحمدألأنالحلمشحيلةقضية3نالقرلآياتبالنسبةأيةشعرأسبقية

نءةضلا؟-بمريباإممرازنمسمنألمضأوهماةالآخرمنهماكل!عاصرقد

ب!دصواتطانيمنيقربماطوالالثعرترضفيواصنمرعاشأميةأن

أميةضعروبىينبينهاتثابهروبردالتيالمكيةالقر2نصورمن2ية2خرنزول

ثسمنللقر2نسابقأكاناشراهذابأنالادعاءالتعسفمنيكونمجيث

ا)تاريخ.

عنعبرماأكثيرإنهبلتالإلهامولاالأصالةيدعلمأميةأنونضيف

الى2اندقدبأنهالإعتقادعلىمجملنامما،الشأنهذافيوأصفهأملهخيبة

منمسمععاىمحمدأعلنلقد،ذلكعكسوعلىالمنافسةبروحالتقليد

خصومموقفاعتبارنانيولنأخذ.بثرمنعلمهيتلقلمبأنهمعاصريهجميع

منواليوج!ثغرةلأقلي!ظةعلىدائمأكانوافلقدا،وضوعهذافياكي

لهمالأيسرمنيكنألمواتهزاءسخريةإلىويحرلوهاطضربتهمخلالها

نجربرلفهمؤو*كه!ي!ءعأ4!لافهءءكطكز!ه.طهولبيهانظرا(1)

.133"ص2ن!قرجديدمصدر"بفوانمقالفيهوارتأورد.الذى78صالأولالمبلد
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ف-قديكنلمالذىأميةشعرمنالمفضوحةمسروقاتهعلىيدهيضهواأن

كلإلىيلجأواوأن،اتجاهكلفيحججهميروجهواأنمنبدلا،مداده

القرآنظاهرةلتفسيربالجنونالرسولوصمحدإلىوصل،افتراض

؟.العجيبة

كبير،باحتمالالأقلفعلى-بتأكيديكنلمإننخلمى-هذاومن

كانكا،نزولهعصرفيالأدشالإنتاجأصاسكانالذيهوالقرآنبأن

فينصككأنثيءفيالشعرفنرضيرولا.التايةالعصورفيأصاسهيقينأ

دينيمذهبعنالشيءنفسقلنااذايحدثقدمابعكس،مصادرهأصالة

جمالنييركزهمابقدر،يغلنهاالتيالحقيقةفياهتمامهيركزلاالشاعرلأن

خاماتهعنفيهيبحثالذىالمصدرعنالنظربغض،فيهيقدمهاالذكطالقالب

،العامالرأيفيأو،تجاربهوقاخفي،المعاصرينأوالقدماءحكمةفيسواء

شعرنقدأثبتولقد.هبوطهدرجةكانتمهما،خيالأوشعورأىفي

لاحظهمماوهذا-مختلفةمصادرعدةإلىيرجعأنه،خاصةبصفةأمية

،التوراةأسلوبيقلدالنارو!فعنالثاعريتكمفعندمما-هوارت

يقصوعندما،القرآنعباراتيستخدمالجنةوصففييحرعوعندما

الأصاطيرلثهماوإلى،الشعبيةالأصطورةالىأحيانأيلجأالدينىالئاريخ

فطأحيانأالشخعىيتمثلخيث(اليونانيةالآلهةأساطر)أوالميثولوجية

نباتأوصوان!ورةفيوأحيانأ،إنسان!ورة

الطبيعيةالمصادرعنالت!نقبهذامجالفيأخيرةمرحلةأمامناوتبقى

الشعب!ية.فكمارا13وهيألا،للقرآنالخارجبة

مننوعأي-شبابهفيوهو-نرو!%عمدعنننيأنننويلا)ننا

ضلاالمقبولمنللش!.السابقةا؟ديانعنالسمعبطربقاليهالمنقولالعلم

النقعه.هذهفيشعبهمنأجهل!لهدامةعزلةفييعيشكانبأنهالادعاه

بضعندهلولرتولدالكريمالمرآنخلالمنالشعبهدالناويبل!و
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تآياتيأقيانالرسولمنيطلبجعلهمما،السابقةالأديانعنالمعلومات

دعوةويعارض،)1(قبلمنالمرسلونبهاجاءالتىالآياتتشبهوتانية

عىملةويقاون،)2(المنزلةالأديان3خرعنسمعهقدكانبماالوحدانية

عناي!خرىالمعلوماتبعضأنننصورأنالسهلومن،)3(الوثنيةبقدة

فيالأديانهذهتلاقيبفضلالعرنيالشعبطبقاتبينانتثرت!د6اتورا

العوبية.يرةبرشا

العثأنهذافيخيالنامنزوصعأنوبرينبننافول!كثيرةأسبابأولقن

ندرةثانيأ،ا)دينيينالرؤصاءواختفاءالدعاية-وفر!-مأولامنها

ا*ربااعتزازثالئأ-هلهمخاصةوبصفة-وتئشتهمالجددالمعتنقين

المباضرةبمصالحهمتت!لمقلاالتيبالأءوراهتمامهموقلةبجنسهمالقدماء

فيما،أدبهمفيإدينيةاا،وضوعاتوجيودءدم:وابعأالقوميتاريخهمأو

نأنرىأنهنابالملاحظةالجديرومنالقليلةالاستثناءاتبهضعدا

أشياءفيينحصركان-و!"لمهواسافرواالذيئجانبمنحتى-الاهتمام

القصصمنافسة"الحارثبئ1)خضر9أرادهندماةالدينيةالأموريخرأخرى

و.كامرات،القدامىفارسملوكأساطيرمستمهيهعلىيقصشرع،القرآني

والمرسابن.الأنبياءقصصمنلدلا،الخ000)4(واسفنداررستممثل،أبطالها

الملكتاريخ)5(!وارتيقول؟شعرهفيالذبيانيالنابغةخثدكانومماذا

ويتست!كانتالتيهيالبذخحياةومظاهربريقأنذلكومعنىسيمان

وقتئذ.العرب

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

.(5-الأيخاه)"لونا،وارطكمابأيةفيأتا5

(7ص)صرة"اخلاقالاهذاإن،الآخرةالملةفيبهذاصحناصا!

بو.ضرما،هوأمخيرلهتنا21وقالوا،يصدوننهقومكإذاثلامريمابنضرب"ولما

(53-58الزخرف)"خصمونترمهمبلجدلاالا!

183صولا12المبلدثامابنيرة

131صالابقالمرجع
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كانتالتى،المدونةللمعارفالفعلإ"الدرجةعنالتاريخسكوتو)زاء

إليهننسبهأنعقلانستطيعمافكل،الغافلالأميالس!عبهذاعندتوفر

سبقعماتختلفلاالتيوالبداثيةالمبهمةالمعلوماتبعضيتعدىألايجب

اتساعمنبهاتصفتبما،القرآنيةالحقائقمصدرإلىخيديناولا،زوضيحه

الجاهلية"9عصرنيكاناذياالشعبهذاتصورأناواقعوا.وعمقودقة

علىمعارفهااقتصرتالتيا)ملومفيللمثاركةتؤهلهالعلممندرجةعلى

معتسضملاغريبةفكرةتعد،ا)وقتذلكفيالمعدودينالعلماءب!ض

أكروعندالتاريخعصرر.كأعصرأيفييسبقفلمالمقررةالحقائق

العالموبينالجاهلبينالربطهذامثلوجدناأن،وعلمأتحضرآالش!وب

القنبلة9عنيتردثأنيستطيعالذىهـووحدهالأخيرفهذاالمتخصص

اسمهاترديدمنأكثريملكلاالآخرينما،أسرارهاوهلملأنه"الذرية

ءبنياتفكيرآي!ونأنلي"دولاهذاوكلشيئاتركيبهاعنودريأندون

ماوإليكا)يقينية.الحقاثقغيابفيالاعليهالاعتماديجوزلا،الاستنتاجعلى

ثللهرببالنسهة4يعاليهةجدعنالصستيلنزملاالذيالكريمالقرآنيقوله

ب!ضيقصوهر--يةوتهلاكثيرةءواضعةفئ،!!ا)ةيفيهمبما

يألةوني!و؟والم-قومهعنففلا-محمدأأنؤكدأن-القر3نقصص

ءلىالأمركانفإذا)1(ا)رسولعلىا)وحينزولقبلشيثأمنهار*لمهونأو

(الإسلامأعداءمنينتظركانماذا،ذلكخلاف

"داقة511إ"ربامعارفالىاتفاصيلاب!ضتسربفرضعلىوحتى

)1(
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مريميكفلايهمأت!مهميلقونإذلديهمبهتوساإيكنوجهاليبأنجاءش"ذك

إيكنرحيهااليبأنجاءشتلك!(44-عرانل)7"تحدموناذلديهمكتوما

احنعليكنقصنحن"(9،-)هود"هذاقبلشتومكولاأنتدملمهاكنتصا

(3-)يوسف"النافلينلمنتبلهشبهتوان7نالقرهذاإيكأويخابماالقصص

جمكرون"وهمامرهماجمعوااذلديهمكنتوسا)يكنوحيهاليبانجاءمن"ذ!

.(-201)-وصف



كانالذيو!و،الجماهيرعلمفيبساطةبكليثقأنمحمديستطيعكانهل

رائحةكانتالتيالأفكارلأنونظرا؟التحدممطموقفال!لماءيرويهممايقف

منلكلكانبل،واحداتجاهلهابكنلمالكبيرالدينيالمجتمعهذافي

أصلوبهموالنصارىوالبهودوالفرسالدينورجالوالصابئينالمثركين

يستطيعا)رسولكانهولاءمنفريقأيففياالحققةعرضنيالخاص

حرصأنهوهب؟يهضمدالمتناقضاتهذهمندءوةأيوعلى؟لقتهيضعأن

تلكمن،فرعوكل،مذهبوكل،طائفةكلعقيدةعلينايقصأنعلى

)1(اقرآنافيسنجدهكنامخيفخ!فأي،المعاصرةالمذاهب

الشخصيا)هاملوهوألاجديدعاملإدخالعلينايت!ينوهنا

نزولقبيلحراءفيتعبدهفتراتفيو!و-الرسولأنيختظقفقد

ينطلقكان-شبابهفيالغنميرعىكانعندماخاوتهفيوهوبل،ا)وحي

وب!دذاكأوإوضوعاهذافيالحقيقة؟ولحعنباحثأالعميقةتاملاتهفي

والت!دردبالإختياريةومبحثه)تمام

وهماألا،الإنسانيةالمعرفةمجالاتمنمجالينبينالتمييزبنايجدروهنا

فا)تاريخ4ا)*قلإوالمهسةة(ا-وميةاالحياةمنالمبعثة)الإمببريفيةالمعرفة

يقبلهمامعتت!ارضأ-داثعلىيثتملقدلأنهلمنطقنايخضعلاالإنسافي

تاريخفيوغماحادثأيكتشفأننفسهعلىبانطوائهمحمديستطيعفلا.العقل

فيالدينيالقصصبينالمقارنةعلىالجهـودتزكزولهذاالغابرالزمانمنما

هذاعتهانتجا)قياطريقةاعنللبحثالسابقةالمنزلةالكتب!وبينه،اقرآن

ا)هجيب.افقوا)ة

الأحداثمجالفيجىدوىذاتغيرا)مقليةالتأملاتكانتاذاولكن

عنالكفمجالفيعظيمةقيمةذاتت!ونشكأفىنىبلافإنها"ا)واتية

إنها؟3يئا)دمادةفيا،جردالصافيا)"قلحدودهيفماالخالدةالحقائق

.(82-الناه)"كيرأاخلافأيخهلوجدواالقغيركدشكانولو")1(
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والخرافاتاوثفةاضلاللنايثبتأنمقدورهفيالعقللأنضكبلا!قة

فماذا،الخزعبلاتهذهطريقهمنأزاحمتىولكنجدواهاوعدموفراغها

سلبيةحقائقعلىتنبتينظريةأومذهبأودءوةهناكفلي!ت؟مكانهايبي

ءوقففي-المرحلةهذهفيوهونفسهوجدتدمحمدأانالأرجحومن

صىورتهعنالقرآنلنايرسمها)ذيالحالوهو.وحزينأقلقأأى،الحنفاء

)1(ثقيلحملتحتيئنوكأنهحزينأكانلقدعليها)وحىنزولقبيل

اكتشافوأن،صريعأكانالأولىالبحثمرحلةاجتيازأنولنفرض

اللهمعرفةولكنمبكروقتفيحدثأوسهلاكانالجوهريةالحقيقة

والطريق،القرآنفيا،وجودالدينىامبماكلىهيليستوتعالىسبحانه

عقلأماموسدودأمغلقأيكنلمإنومتعرطويلالعلمهذاإلىالموصل

استطاعإذنالهامبأىالمحدودةإمكانياتهعلىاعتمادهحالةنيالإنسان

بالكوناللهوعلاقة،الحسنىوأسائه،العديدةاللهصفاتيكتشفانمحمد

غيرومنا،وتبهدالإنسانينتظرالذىوالمصير،المنظوروغيرالمنظور

بتوافقها)وقتنفسفياحتفاظهومع،أعلفاأنسبقحقيقةفيقياجعأن

؟العلماءيدتحتبعنايةوالمح!وظةالسابقةالسماويةالكئبحقائقمعالعجيب

خطوةيخطوأنيستطيعلاوالقوةالصفاءمنبلغمهماالعقلانشكلا

ومددءونلهيكنلمماا)وضوحوهذاالثقةهذهبمثلالسبيلهذافيواحدة

التيالنقطةتلكفيهذاروكدوالقرآن.الب!ثرنطاقخارجايجابيةتعاليممن

عليها)وحينزولقبليدرىيكنلمالسلامعليهمحمدأأنويقرر،تثغلنا

عنالنظربصرفوذلك،(52-)ال!ثؤرى!الإيمانولاالكتابما9

والتعبدىوالاجتماعئمنهاالأخلاقي،المختلفةبمظاهرهالتشريعيالبناء

لقد؟والإنسانيةوالمجتمعالفردالمثلىالسلوكقاعدةهيما؟اللهنحبدكيف

كانبينما،كيرههدايةاستطاعتهفيكانفهلذلككلىيجهلمحمدكاق

)2،؟دينهأمورفينفسههدايةعنعاجزأ

.(3الا)الإثرإح،علهركأنقضل!يوزركعنكووفناصدرككثرحالم5)1(

(7-النى)هفهىضالاوولجك5)2(

148



افكللمحاين

قري!ن!إقؤنلؤآلبئعنضرواا

فيالكطببأهلواتصالهجديدةبيئةالىالرسولان!قالأثرهل

علمه؟وممدرسلوكه

أينماسبيةنتيجةالىوتوصلناطعجلفيالميهةالآفاقجبناأنبعد

مسيرةعلىتغييرأييطرألملوالآنحكمنانصدرأنبناأجدركان،بحثنا

المباركة.إنهوةا

0005تالمكيةا)فترةبدايةفيالتعبيرهذانقابللملأننال!نظرا
هدممدبحث!ا

كناولمااوحيانزولب!داوقبلكانمابينممييزغيرمن،ككلالفرة

وينبغي-تقدمفيماعليناتبشفقد!للقر3نبشرىمصدرعنالبحثبصدد

،الظاهرةمذهأبردنافإذا.اوحياظامرةالبحثمجالءننبهدأن-هناعلينا

مدةخلالأيةالمحمديةالرسالةمدةنصفطوالأنه-نقررأننستطيع

احتمالاتمالتبينماتغييربدونالبيئيةالظروفجميعبقيت،بمكةإقامته

دءوته،السلامعليهمحمدأعلنأنومنذالض!فإلىخارجيتعليمعلىحصوله
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تدريجيأخطواتهعل!نهدبدأتثمأ،وابهأوصعمنا)خاريغدخل

زادوالاضطهادا،"ارضةزيادةباطرادثماتحسالاتهعليهوتحسب

دءوتهضأنوا!زفع.وإيمانهاستقلاله

فيامتخدامهيصلحمصدرأيو،وداحتمالاضعففنظرأوعليه

فأكزأكزيزدادالآنالإتجاهف!ن،المحمد!هذاانعدامبلالم!ةإفترةا

..الهجرةقبلفيصالريلتعليممحمدبتلقىالقائلالفرضاضبعادغو

التحديدوجهعا!ا!جرةمعا)واخنيطرأقدعطيأتغييرأولكن

يحوطه،ودودمرحب-وإلىالرسولانتةل،عنيدةجاهلةوثنيةبيثةفمن

منظمةبطاثفةاتحسالعلىاط؟تذلكمنذوهوالمخلصونالأقوياءأتباعهفيه

الجديد،اله!دهذافينبردفهلاالمدينةيودوهمألاالمقدسكتابهاولها!دينيآ

تقرربوإجراء،!يةتارنج!وثل!قدصانحةفرصةالجدردسطا)وهذا

؟المتجاورةاإبادىءرين

ويمك!ننا،اليهودمنالقرآنلروحبالنسبةعموهاا،وقفأولالنستعرض

يعتبرالقرآنكانإذاممانرىلكي،الهجرةعا!الابقةا)فرةإلىنرجعأن

-دترأوبالتالمطاللهءخدمنالمنزلةللفضيلةصادتأ.صلاالجديدالمجتمع

والتأصيبالإتباع

الداثمالمرآنموقفبينالصارخالتعارضهذانلاحظأنالفريبمن

عنيتكلممندما.المسيحيالمجتمعمنوموقه،اليهوديالمجتمعمن

اليهميوجهالأتلملى)1(عليهميثقلمإذانجده،خاصةبصفةالمسيحيين

يتحدثعندماكذلكليساي!مرولكن)2(نيأنحففةفجةفياللومبعض

نظرفي-فهم،عمومأالكآبأهلالىأو،العمرذلكفياليهودالى

)1!

)2(

015

(82-المائدة)"نصارىإناتالواالذينأنواالذينمودةاقركموتبدن"

العداوةينهمفأكربابهذكرواكاحظأقراما!ماخذنانمارىإناقالوااكينوش،

(14-المائدة)"يصنونكانوامماافهيخنهموصوفالقامةيومإلىوالنفا.



)1(الئ!ياطينالهاميتبعونو)نما،اليهمأنزلمابتبعونلااناس-القرآن

بناوالمسيحيينتعذيبمنالماضيفيناليهيهودأومهماإلىالمحوعندما

معن!مرأالجريمةهذهواعتبرالمسيجينصفإلىالقرآنانفم،الأخدود

)2(الحقالإيمانعلىالإصراوسبق

ادانتهمدوعدبموقفهاحتفظذلكبهدالمدينةإلىالقرآنانتقلوعندما

وهم)3(باخلاصيراءوكالانصوصهاوحفضاواا)توراةتلقرافالذيئ

)"(بالباطل11اسأكلواللأكلمختافةحيلإلىويلجأون،بالربايتعاماون

)5(والكذبا)رشوةيستبي!ونوالأوهامالأمافيبهضعلىواعنمادأ

ا)ضامولاالأخرئالطوائفبثأنحسابعلإهملبسأنهويعتقدون

م!هم.معاملا!مفي)6(بالعدل

هذامنهالقرآن،قفا)ذيا!خعبهذاأن؟نمترضأنالغريبمنأليس

يحتذىفيوذ-أ،؟ونأنيمكنالصارمالحكمهذاعليهويحكم.ا،وقف

المنطق.ءالافتراضهذا-"ارضمنبلغمهما.(كماليمهومصدرأمحمدبه

سبق-زافيح!مأيا)وقاختكذبفقدودراستهبحثهمنيمنعلاذلاثفإن

يأحخصفغرضهلي؟ونبرديبحثأيبالترحيبنتقبلأنعليناو!ذا

صالحهـدأنانف!إفيالمنهجيديكارتشكوإنالحقيفةمنمجغولجانب

عذابوطمالوموليم!وأعمالمالظانلمفزينتجلكمنأممإلىأرطنالقدتالته")1(

(63-)الخل"أليم

اتالة(والآيات،4البروج)"الأخلوداصحابقل")2(

(5-الجمعة)ااأاضارمج!لالحمارمجملوها!صلاثماةالورحماواالذينثل")3(

(161-الناء)"بالباطلالاسأموالوأكلهمتوا3وتدالرباوأخذهم")4(

قيلا"ثمنأبهلثتروااللهعدمنهذاولونيةثمبأيديهمالكتابيكتونللذبنفويل")5(

الالة(الآبةو،97-القرة)

إلينيؤدهلابدينارتأنهإنمنومهمإلينيؤد.بفنطارتأتإنمناليهابأهلمن"و)6(

الكذباللهعلىويقولونسلالأيينفيعياليىتالوابأكمذلكقا!ممأعليهدصساإلا

.(75ادعمرل)7"يحلمونوهم
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الايمانبناءلمفيدفماذا،ا)"لمممجالفيأوالإيمانمجالفيسواءعنهكنىولا

المخلصا)ضميرأ!ام،المت!يزةوالأحكامفالأخطاء؟متحركةرممارعاى

كماتبدوالتيالحقائقبحثعندحتىبالمطاردةالجديرالأولالعدوهما

صحتهاعلىأجمعتقدالبراهينكازت)و

عننحكم.الشمسمنءوقعهخسبمنازلةيعيزالقمرنرىف!خدما

نرىعندماالحكمنفسأننحكمعلينايتهينألا.الم!ىمن"زوريتلقىبأنه!فةمعر

المجتمعمعاتصالهبحسبويراجعويت!دليتطورمحمدعلىفزلماأن

)ثباتهالأوروبيينالكتابب!ضحاولماهوهذانجبالعلمالمزوداذد-ني

وجدوهماعامينبمظهرينأغلبهمتأثرفقدكئيرآنبهدأنغيرومن

الرسولءوقففيحججهمأكبروتركزا)رسالةربانيةمعمتعارضيق

لموقفهبالن!بةمفاجثأتفييرأاعتبروهوالذي!المدينةفياتخذهالذيالمعادي

،-؟تأيامأواخرفيا)رسولزيجاتت!ددذلكإلىنضيفوعندمامكةفي

.الأخيرةمرحلتهفيال!!ميالأخلاقنظامهدمبمثابةنظرهمفيذلكي!ون

ومثخنامضطهدأثأتهفيوهوقدرهحقالإسلاميقدرونالذينوحتى

ينتابهمطواحدةبامرأةوالمتزوجالمسالمثؤم!ة"أيضأويقدرون،بالجراح

زوجاته"منبموكبومحاطبالدماءاليدينملطخ"بعدفيمايرونهعندماالهول

لكتابالتصويريالأسلوبهذاتحتبس!ولةنكتثفأننستطيع

يهدءوأأندونالجدمأخذأخذهيمكنهملا،للاصتدلالأساسأ،مسيحيين

نأيمكنالتيتلكوهي،المسيحع!يءقبلالتوراةبتعاليم)يما!هممنجزءأ

كازوابأ!مالقولمنمناصلاوحجشذالمزدوجةحجتهمبئأنهاتثير

.الصارمالمنطقيالتدليلعلىاعتمادهممنأكثر،بش!ورهممدفوعين

موقف-التكرارعنيغينابما-تقدمفيماأثبتنالقدحالكلوعلى

)1(الأولىالنقطةإزاءالحمميالقرآنيالقانون

الكثابهذاشانكالندلمنالأولالجزءانظر)1(



القر2نوهو،دراستناموضوعبعيدمنتمستكادفإنهاالثانيةالنقطةأما

علىالىوءإلقاءفييتوانىلاتالقر3أنوبما.اللامعليهالرسولشخصيةلا

خلاله.نحياتهتبدوكيفنرىفسوف،الخاصةرسولهحياة

والإرادةالش!ورثلاثةبخطوطمحددةالقر2نفيالرصولش!خصيةتبدو

وهـوة)1(المرسلينمنسبقهمنحالكانكابضربطبيعتهفهـووالإيمان

زوجات-ا)رسلب!ض-مثلوله،)2(رزقهكبفيويسعىالطعاميأكل

علىا-ماقهناكولماكانالإنسافي)"(.الجماليقدرأنهعنفضلا،)3(وذرية

الأهواءعلىالسيطرةفيبلال!ورانعدامفيليستبأنهاالخلقيةالحاسةتحديد

51نروهناالإرادةوهـوا)ثانيا)"املاعتبارنافينأخذأنهوجب،الذاتية

يحرمأنيستطيعأنهةوغامنبلغت،الامتفاععلىبقدرةيتمتعاللامعليه

عنهقالتولةد،)5(تفافم-وءإثارةءدملمجردالطعاممنالمباحنفهعل

ءوضوعآأخيريأقيتم،)6(-واسهفيا)لمتحكمفيمئلهروجدلمإنهعائثة

ونذكر.وبولهنظرتهعلت!إوالنيوتعالىتباركاللهلتعاليمالمطلقضضوعه

يتزوجأنيستطيعاللإتيا)نساءفثاتلهتحددالتيالقرآنيةالقاعدةالمناصبةبهذه

صرا-ةءإيهلتحرمآخروقتفيجاءتاقياالأخرىوالقاعدة6)7(منهن

زوجاتبزوجاتهيتبدلولاأن،فيرغبتهةوة!ماكانتجديدزواجأيعقد

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

)7(

14وتعل!ونلاكنتمانالذكراهلفاسألواإليمنوحيرجالاإلافب!(رطاوما"

(7-8ناه19)"خالدينكانراوماالعلاميأكلونلاجدأجحلناهم

(2.الفرتان)"الأ-واقفيجمثونوالطماميأكلون)نهمإلاالمرفيشقبلكارطاو-ا!

(-38الرعد)"وذريةأزواجمألهموجمناتجلكشرطدارطناولقدلا

.(52-الأحزاب)!حنهنأعيكولو!

(1-اتحريم)"أزواجكمرضاةتتنيلكاللهأصلماتحرماالبيأيهايا"

32بابالصومابخارييهاب

اللهأفا.كاءيخكملكتوماأجورهنتيت7اللاتيأزواجك!أحلناإناالبيأيهايا"

وامراةمحكهاجرناللاقيخالاتكوبناتخافرنجاتوعمانكونجاتعصكوبناتعليك

.(05-الأحزاب)"مؤنة
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در!ائحقضحةحالةفيذ-روفء!أقهواءدامنصلسلةا)هذهبل!تولقدا"خر

يخاولفنراه)2(إقرآنافيع!اا،خصوصا)وصدةا)زيجةوهي(بالتبيابنه)

فرضاعليهرفرضهالقرآنقازونولكنا)زواجهذاإتماميمنعأنجهدهبكل

ا)ممليبالتطبيقوإنما،ويرجىأر-ولاكانكابالنصفقطليساحدآليضع

الابنلي!نبالتماثليقضيكانا)ذكبا)وثنيةفيالأطفالتبيلنظامأرضا(

إوا-با2بداا)زواجحرفيأتميتهيمكنماو!واكسعيبئوالااتمبى

.مهارضض!ورأيرغم

أغلبهاأنفيدالأخرئ!يجاتهبهاع!دتا)يا)ظروفثحاوإذا

لاءخباراتوإنما-مثابهةتثرر"يةضرورةمنبدافعليس-عليهفرضت

أصحابه!نماتء!اجرأوث!لىزوجةوتثريفءواساة.صلساميةإنسانية

كل"هاز*اهـدا)قيالقبائلبينالقبيةأروابطارءضزوثيقأوهجرتهفي

أردقيفيملبالهكازواوقد)بأكلهاقبيلةأسىلهتقمنا-بجوإيجادأو

الله(بر-ولالجدثدةاغرابتهمنظراالحالفيالملهونوأعتقهمالملم!ت

علىيحكمأنيستطي!لكيكلؤرخأالإنساني!ونأنيجبهلولكنالخ

عاشزواجهوب!د،المطلقا)"فاففيضبابهعاشلربرلالأخلائيالطاج

فييثسعلموأنه،ءامأثلاثينممتيقربءابإخلاصإويردةازوجتهمع

اءخبارنافيأخذناوإذاأوالخم!ىجنالخامةبلزوةدإلا)3(إ)ثانيزواجه

إتا.ةمثلوالخاصةمخهاا"ا.ةاالمختافةوههومهوأعباءهوانثغالاتهمشاغله

الصدقاتوتوزجالقرآنوتهلميما)*خاءحتىأفجرامنذالخ!رإعهاواتا

ملكتماإلاحسنهنأعببكولو(زواجشحمنتبدلانولابعدشالاء!مجللا")1(

(25-ابحزيةا)"يمك

نفكفيوخفىاللهواتقزوجكعيكأصكعيهوأنممتع!اللهأنعمللذىتقولوإذ")2(

ل!لطزونجاكهاوطرأنهازيدتضىفلحاثخاهأنأحقواللهالاسوكىبديهاللهما

اللهأمروكانوطرأشهنقضراإذاأدعاكمأزواجفيحرجالمؤنينعليكونلا

.(37-الأحزاب)"سفعولا

لإيرجعالزوجاتتعددجدأأنلثتوهذابقيلالهجرةقبللهخبتانهاالواقع)3(

المدينةجوفيبزغخلاقايةفيجديدبدأتيةيكنواقديمختار
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،والحكامالماوكومراسلة.ا)وةودومقابلة،المنازعاتفيوا)فصلءالعامة

وباختصارالخا)دو)ةوتأسي!!اخثريماوصالع!كريةالمعاركوقيادة

أوساجدأأورابهعأالليلقامذلكب!دمالناسوبكل5صيءبكلالعنابة

اطتميقيالباعثبأنالاعتقادإلىدءوناهذاكلالماءإلىمترجهأ،قائمأ

)ا"البهيميةالغريزةإرضاءعنا)بدكلب!يدآخرضيءهوالزواجعلى

وتعددالحربضدا)مامةالمعارضةهذهعندا)وقرفعدمفيورنجة

نصوصفيببحثهمأكرتوغاواأنالمستثسةينب!ضأراد،الزوجات

ا)فرةثيالقرآنتعاليمبينجذريأاختلافأوجدوا3أفاعتقدواالقرآن

4اليهردتالأصاطيركانتءشلاة.3ةفيالمديةا)فزةفيوتعاليدهالمكية

بالي!ودا،دينةفيا!سمحهداتصلولما)2(.أولىتخطيطحالةفيوالمح!يحية

إسماءيلئنالأن!ابوعلاقاتإبراهيمقصصبألف"أناستطاع

جميل،وهمعل!ثصيطروهـوا)بدايةفيعاش9ولقد)3(ياامرفياوالشعب

ن31والمقدسةوايى!يينا)ي!ودكتبمعتمامأتتفق،القرآنأيفىءولىبأن

!ر-"بةالبدافيالصلاةوكانت)"(العكسلهأثبتتالمريرةاليهودمعارضة

)1(

)2(

)3(

)4(

الوميهبركانانهيتلنبايللؤتاضندامهعنالمؤنينوامهاتعائثةاتوالاترأ

كتابالباري)تدما.تورمصقيفوماجانأ،الطويلةعلواتهفيليترقيلةكل

النبهافيأنوارقردواليقي)قبضأنهيظنصقصاجدأأو،(الادصاباب،القبد

كتاب)!مالمرتىارواحعليصلالمقابرإلىيذبكانوأجانأ،(522ص

ردتزكانتواضقاشهوورعهلالرصتقوىأنيتهذاكل(35الابابخائز

القوسهذ.بالرسولاحاطتأنا!فف!لشوكان.تنقصانشبدلاالمديخةفيتقوىو

بتميمتملقماخاتوبفة،سةشعي!أجانجأإياتقللكي،أتت!الورعة

اطيقيةأخلاقهعنلثادكنصدتهعلائديلاضكالممقففلا،الريةنصف،الاء

المصطنةالنفاقاتنتكلوتتاقطتنهارجث،اطاعةجاتهزالحيقة

12عىءاجهنألبف"ال!!م"

33صلاشتأليف"ونظحهعقائمه"ال!!م

82صالابقالمرجعوأيفأ،913صاندريهتأيف"ودعوتهحياتهععد"
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صلاةهيثالثةصلاةاليهاأضيفتفقدالمدينةفيأما،واليلةاليومفي

ولنفس))1("الييودمحاكاةكانذلكمنالقصدأنوواضح!العصر

وهما،)2(المقدسبيتالىالقبلةوتحولت؟عاثوراءثومضرعالسب

)3(الإسلاممنا)هداثياليهودءوقفبسببعدفيمانسخهماتم)جراءان

القرآنفكرةوحتى،)4(السياشةبالتقلباتالتعبديالت!ثريميتأثروهكذا

فانضمت"المدنبةا)فرةفيالحربيةقفا،واتأثيرمنتغييرعليهاطرأاللهعن

)5(!الرحمةصفةإلىالمعاندينالكفارضدوالجبروتالقوةصفة

الملاحظاتمذهصحةمدىنرىكيأدراجنالنعد

!منجدألارؤصفنا،عامروجها.هوديواالميحيبالقصصيختمىفيما

لنايثبتئيالقر2النصالىوالر-وعبعيدأوقريبمنالملاحظةهذهرؤيد

اكوراةقصصأطوار)6(تعرضالتيهيالمكيةفادورتمامأالعكس

18صلأندرا5محمد7و66صدجموببن.جتايف"ال!!يةانظم")1(

137صيهأندر)2(

138صالمرجعننى)3(

86صديمومبين.ج)،(

21-22ص"ال!!مقوالريمهـالعيدة)5(

صرةالقصصبهذ.تعنىالتىالميهةالآياتنوضحالأنهذافىالتارىءنرضدولكي)6(

،75-29مرصىعنيوضوسورة،ا-20176وموصىا-25ام2عنالأعراف

عنيوصفوصرة،96-82ولوطو)برايم،25-94نوحصهودوصرة

بنيع!الإسراءوصرة،26-77لوطوايموابرمأعناطبروصرة،يوت

وصرة،6-082وموصى،92-5الكهفأهلصالكهفوصرة،4-8ائلاص

،9-89موسىعنطهوصرة،ا-33الىوجمىومريمويرزكرياعنصيم

عنالثعراهوصرة،78-82ولجانوداوود517-.ايمإبرصالأنبياهوصرة

ولجمانوداوودموصعنالنلوصرة،ا-918.الىونوحو)برايمموص

النكبوتوصرة،76-82وتارون،3-43موسىعنالفصصوصرة،،7-،

،ا-،ا.ولجمانداوودعنبأوصرة،،ا-35ولوطوابرايمنوحعن

)برايمعنالذارياتوسورة،4ا-،7وايوبولج!انداوودص"ص"وصرة
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الدروساستخلاصفرصةسوىالمدنيةللهورتركولم،ا)دقيقةبتفاصيلها

ءوجزةتلمحاتفيوغالبآمنها

ضعبأنعرفلأفإنناخاصةبصفةالسلامعل!ابراهيمموضوعأما

الاحتفاظعلىيحر!ونحيثالأنساببعلمش!غفمنللعربمامثللهآخر

منفهلا)مثرينالجيلالىوصاواحتىأجدادهمبسللةذاكرحمهمفي

وإذا؟لحظةآخرحتىبأصلهتامة،هالةفيالشعبهذايبقىأنالمحتمل

اصمابراهيمتحملبعضالاماكنالمعروفة-وفيهابينهمال!مبةوجوديذكرهملم

تديكونواأنالأقلعلىفيمكن،المجيدةالأصماءجهذهبعلاقاتهم-واسماعيل

حالكلوعلى.الهجرةقبلترونءدةمنذ3-يراودالي!منعنهاسص*وا

شقلأنه،الرابطةهذهكوثيقالمدينةإلىانتقالهينتظرلمالقرآنأنلنايبدو

ملةاتباعإلىا)رسولدعتانهابل)1(ذلكإلىأضارتأنالمكيةللور

)2(الحنيىإبراهيم

الجديد؟موطنهفيتطورالسابقةا؟ديانمنالاسلامموقفكلطرأهل

وهيالمكيةالسورأنلنايوضحالذيفيالقر2النصالىنربمأيضأوهنا

ف!نها،)3(المقدسةالكعبعنبعلمهمللأدلاءالكظبأهلبشهادةتطالب

وفي.معه)4(وتحالفواالث!يطاناتبعواالذيئالكطينالوتتنفسفينديئ

وهوبهميستئهدالذيالعلماءمنبموقهالمدينةفياالمر3ناحفظهذامقابل

المر2نيفرقوهكذا.)5(الئ!هادةأداءفييرعبلامنهمعددأأنيؤكد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(37)إبرايم"..المحرمبيكعدزرعذىغيربوادذرصيمنأعتإفيرنجا5

.(123-الظ)،اثمركينمنكانوطح!فأإبرايمملةاتغان)يكأوجناثم5

.(3،-الرعد)"الكتابعلمعندهومنويبهمفيشهدأباقهكفىقل!

عذابولهمأيوموليم!وأعمالهمالظانلهمنزينتجكمنأممإلأرطالتدتافه"

.(63-النل)هأيم

الحقييه!وننهمفريقأو)نانجاههميعرفونكمايحرفونهالكتابياهم7الذين5

.(641-انمل)"بملمونوهم
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،ب!خلاصيتبعوكاالذيئوالعلماء،ذاتهاالمقدسةالكببينالحالتينفي

أهواءهم.يتبعونوهم،نصاوىأويهودأنفسهميحمونالذينهؤلاءودن

وا،ؤلفاتالمراجعجميعفيروجدلأأنهفنقررالمسلمينصلواتعددأما

حقأا،ؤسفومن،التطورهذامثلالى)شارةأيةعليهااطلعناالتيالإسلاية

الفربيةالفكرةهذهمفااستقواالتيا)وثائقعلىيدلوننالاالغربيينالنقادأن

منذخمسالصاواتهذهعددف!ثأودينامتناولفيا)قيالحقائقلجميعفطبقآ

السلامعليها)رسولحددهاهكذابمكةالصلاةبهاشرعتلحظةأول

)1(كلواضععدةفيبايجازذلكنرغ!القرآنويثير،دقةبكلتفاصيلهاوأوضح

الكتابذهنالخاطىء-،لىا)فهمهذاتسربقدي!ونأنالمحتملومن

.الاصراءبسورةإواردةا"الدلوك"عبارةتضىيرسوءبسبببلينالغر

يقررون)2(الحدرثعلماءلكنطعاشوراءرومذكربالقرآنيردولم

الرسرلوأن،ا).ومهذافيالصومعلىالإصلامقبلتحرصكانتقريثأأن

بالصوم-وصيالأحادرثأنأرضأونعرفالهجرةقبليصومهكانذاته

لمحاكاةا)بداةفيقرارهاتخذإرسولابأنالقوا!أما)3(الإومذلكفي

لاقولةإنهالسياسيإوقفاتغيربسببذلكب!لىفيهرجعوأنها)يهـوفى

.المقررةا)وقاخمعيتفق

الصلاةفيو-وههم!ؤلونبالفعلا،ؤتونكانفقد،القبلةبثأنأما

اقبلةاتغييربأنالادعاءولكنالمحجرةقبلم!ينةفترةفبالمقدسبيتإلى

وحينوفيوالأرضالمواتنيالحمدولهتصبحونوحينتمونحينالله"فبحان)1(

ومنغروبهاوقيالشطلوعقيربكمجحد"وبح(ا-718)الروم"تظهروت

النهارطرفيالصلاة"واتم(013-طه)"ترضىلعللثالنهاروأطراففغأليلآناء

ن2وقراليلغقإلالثىلدلوكالصلاة1)أتم(114-)هود"ال!يلمنوزلفأ

78(-اءالإص)"ثهودأكادالفجرن2قرإنالفجر

91باباليهأبنفىوملم،(الأولالابالصوم)يهابالبخاري)2(

63بباالكتابنفىملم)3(
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ا."ودام!اداةنفجةكان()1(ا)قرآنفييررهمالهتغيير)وهوالكعبةنحو

اليهـودعداوةبدأتفقداكواريخفي!داخلايتضمنادعاءفهـوتللإسلام

م623عامفبالقبلةفويلكانبينماالميلادي625عامفي

إلىار-وعوااللهعنالقرآنبفكرةتتهلمقالتيالأخيرةالملاحظةتبقى

بحسبوجههغيرقدالإسلامإلهكانإذامالناليوضحيكفينيالقرمالنص

بوصفهاللهعندائمأيت!دثفالقرآنالهجرةب!دأوقبلالعرضكانإذاما

كلا!تصورالميهةا-وروا،الشرأوالخيرمنيعماونعماللعالمينإلم!جازي

الم!ةاد.ورشأنفثأخهاا،دنيةادورأما)2(واحيدوقتفيالجانبينمن

اءدونيبدولعبادهاللهحبأنزؤكدأنالقولنافلةومناجسملةباتبدأ

ينوالصابروالمقسطين!نالمتنصيبأنهعلى،افز-ننامنكلفياختلاف

01ولكنوالكافرينوالمختا)يهتا)ظا،يننصيبمنغضبهوأن،والمتقين

لا-!اوافقداناقدونا!الاحظالتيالظاهرةعكس*وطحقاا)تأكيديستحق

فماذلكي!ذباواقعاول!تالمكيةادورفيأكزقدوالرحمةصفةأن

اتارببئاقصصتكزحيثالمكيةادورفي"الحربإله"ظغورأكز

ضصيفيهاوالتهدردبأممهنزلالذيالأليموا)*قابوفسادهبثسهالقديم

بحئناإذاأنناذلكمنوأكزالطريقنفسىتسلكالتيللقرى(دائم)ولكنه

المدينةمنالأمربهاصدرا)يالحروبأنسنجدكثعنالتكرآفيالنص

قبلذكرهوتكر!اعانوصريحعاملإنذارتنفيذاإلاتكنلمالم!خدينضد

)3(مكةفيذلك

رالمغربالمثرقلتهقلعيهاكانراالتيتجتهمعنولاهمساالاسمنالفهاء"يقول)1(

-142()الفرة"شقيمصراطإللاهمنيهدي

لذويربكإن"(165الانام)"رجملغفركأوإنهالعقابعريمربكإن")2(

"تدعونق6(-)الرعد"العقابلديدربكوإن،ظمهمعللناسمحفرة

أنصآجرملا.النفارالمزيزإلىأدعوكموأناعلمبهليلىمابهوأشركبالتهلأكفر

همالمرفينرأناللهإلىمردناوأنالآخر-فيولاالديافيلهدعوةلىإيىتدعونني

(،-243غافر)"الاراعحاب

-.لاللذينوقل!(201-يرنى)،(قبلهممنخلواالذينأيامثلإلايتظرونفهل")3(
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خطأ،غيرهكئيرمنشأوفيالأخيرالاعراضهذاأساشفيوجدو

)1(!النسخأمصطلحعنالائعةبالفكرةيتصلوهوبكلمةعنهننوهأننود

يفهمونهاالمسلمينغيرمنالإسلامنيفالباحثونالإسلامفي!الإلغاء،أو

مجهولةكانتحقيقةاكتشافبمعنىوإمما،صادرأمرفيالر-وعبمعنىإما

مجالففيالصحيحاللفظمدلولمعيتفقلاالمعنيينمنوكل.مضىفيما

ومعنىالمنزلةالتعاليمفيتوخأوناسخثوجدولنلمالنظريةالمعرفة

سبحانهاللهعمعلىذلكطبقناف!ذا"جديدعمعلىالحصول5هناالنسخ

(ا-21122هود)هنظرونإئاواتظروا.عاطوقإنامكاتكمعلاعملوايفم!نون!

فطذ!كانضديدأعذابأعذبوها1،،القامةيومقبلمهلكوهامخنالاقريةشوان"

مطورأ")الإصراء-58(الكاب

الإلناء"!يمنيكحاخيةنشةعطويعنيقديمنذابىعليظويمصطلحوهو)1(

الممنىتويعءولكن"مؤقتقانونتطينوقف!بمحنىالفقهرالقانونفيويعدم

حزمابنأسرفولقد.عارةأيةلمدلولكديدأوتوضغكلالمفرينبعضبهقمد

وأ،الا"عارةالآيةنفىفىحتىنقابلأنالادرمنويى.المعنىبهذااضخدا!في

هذاوعل.تبلمنايهاثارالمقابل!طلولأوالعامالمدلولنخأيخمتبرها!ولكن"

،ا-922-06233-769ية)ابقرةصرةاتايةالآياتفيالخرأىالأطص

،206يةمريمةوصر،243يةالماندةوصرة،241-26-3-2ا9أيةالناءرةصو

وصرة،2227يةالثراءوصرة،207يةالفرقانوصرة،ه2يةألوروصرة

صرةلبدايةتفيرهفيالواردالغرببالاضعماللهذانموذجيلويخما.(8-29يةكافر

(ا-3)2يةعإ"زداوقل!فهانقصاونصفهقليلاإلاالليلقمالمزملايهايا!المزسل

انقص!"اووقليلا""الانخ"انصفه"و"!يلنخقل!!"الاإنيخقول

نأالمحتملومنواحدة7يةفيلنخموافعثلاثالأطصهذاعلىويعد"نصفه"نخ

حبشوخأمرضعأ224القرأنفيأنذكرإذاتدث!فهلالزيادةفييتر

بالحضتملقالتيالحامةالفكرةتلكترجع114موضع224ا)منإنويقول؟تقديره

اضبدلتععلومهوكصامزقةأحكاموهياثركينأذىعلالصبرعلبعيد(من)ولو

بهانقلاليالطريقةهيفابالملاحظة.والجديربالقوةالقوةوساجهةبالمقاوتبايصريع

فيا!فظلممنىحزمابنتفيرأخذدونالعددهذااتقطواففدالأفكارهذهالمثرقون

التىالقر7نفيالموجودةاتاتضاتعددهوهذابأنوقالوامزيدأإيىوأضافواالحان

تألفالابقاكابا)ابيةالتقلباتعنفاتجةباعتارهاأنفهمالمسلمونجمهااعزف

278صالانجيزيةباللت"القرآنمصادر"فيتدال.سايضأوانظر(9701صرنان
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المجالفيالعكسوعلىواللامعقولالكفرعينذلكيكون،وتعالى

التعاليمفيأو،ا)واحدالدينتعاليمفيسواءبالفعلالنسخو-لىفقدالعملي

ولكن"آخرشيئألكمأ-ولىوأناكذالكمتا)والقدي!3خرديئإفيئدمن

كانأنهأثتتإتجاربالأنالقانونينحصخهل؟اتغييراهذابمثلالمقصود.،

هذاكانإذا(البداةمنذخاطئةصياغةمصاغأكانأوللعدلمجافيآ

فيالإطلاقعلىمقبولغيرأنهفيجيدالفلاالبثريةأمورنافيمقبولا

أبدأ.نفسهولايراجعقرارهفييرجعلااللهلأنالمنزلالإلهيالتشريمأمر

تتصفيستحدثهاالتيوالقاعدة،تطبيقهائبيمالتيالقاعدةمنفكل

التيا)وحيدةالحكمةتمثلزمنهافيوضحتإذا،مضهماوكل6بالقداسة

أوبالين،بالارتدادأوبالتقدميتعلقالأمرأكانف!واءنفسها-مرض

التارييةالأحداثفيو)نماالمثرعفكرفيالتغيريكمنفلا،بالشدة

الأولالقانونصيغةقيصراحةينضوأحيانأالمتنوعةللحاولومتطلباتها

التالمطالقانونمنإلانعلمهولامثترأذلكيكونوالغالب)1(مؤقتبأنه

متوت(كانشيءكلالحقيقةفيبينما،ارتجاليحلبأنهدوحيقدالذي،له

الناجحالمثرعأنعليهالمتفقفمن)2(المحددةالتراريخبحسببت!لكلومرتبأ

نأبعدبهايحاطهمالتيالطريقةبنفسالانتقالمرحلةفيالناسيحامللا

الماهر،يجبعليهكالطبيبالعكسعلىبل.الأخيرةمرحلتهإلىنضجهموصل

والإدراكا)فهمعلىوقدرتهمكفاءتهمتقدمحسبنظمهممنيغيرأن

المناهجأنجحهووإنما،عيبأليسوالتشرجالتعايمفيائتدريجيالمسلكفهذا

المنظمة،والأممباضكمةالمبعةالمستيرةا)واعيةالنفوستكوينفي

المنن.والخلق

منالفاخةيأتينواللاقي("-901")ابقرةبأمر.اتيأتىحقواصنحوا!ناعنوا)1(

يوفاهنحىاليرتفيفاسكوهنشهدوافإنمنكمأربعةمليهئفاصهموانائكم

(-15)الفاه"ج!لهناتهمجعلأوالموت

عقه"علينقلبكنلالرصيغشلنحلمالاعلهاكتالقالقبلةجنا"وما)2(

-143()ابغرة
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فندناهـاوالتيالغربونالكتابأبداهاالتيالملاحظاتمنالغرضكان

و-ود-القر3نيةالتعا)!مداخلمننقدعلىبناء-يثتواأنهوا)فصلهذافي

مسعاهـمفينجروا31فاو"بالمدينة"الدينيةا)وثائقمنالاقتاساتبعض

وبينانر-ولر؟تعلاقةو-ودلإثباتمباشرةكيرطريقةبمثابةذلكلكان

باثرة4يتجهـوالمإذنفلماذاعنهما"لمماطريقهاعنتلقىالكتابأهل

لمنجا)"لممنهما!رطمحمدالذيئتلقىالأشخاصأوعلىشخصأرديناليض!وا

يم!نكيفولكنذلكيفعلأنإملميةاصؤوليتهيقد!هـؤزخأييجسر

لصلأنقطيحاوللما)-،ودحكماءو!يهيشوهومحمدأأنتصور

؟.منهكلوقفهمكانماذاأخرىجفةومن9بهم

اضمىا)"الغالبية:فثتينإلىويقسمهمالثمأنهذافييرشدناالمرآنإن

ف!د-بلادهمأرضا)رلىولليدوسأنقبلمنحىالإسلامبماديوكانت

خداعهبمدوىبلاحاولت-ءدليدةمناسباتوفي.عنهعلمهاتخفيكانت

بأسثلةإضواكمطريقعنعليهيلقونأحيانأوكازواطريقهفيا،كاثدوبث

أخرىوأحيانأ،)2(ا)تاريخيةالألغازب!ضوعن)1(ا)روحعنمحرجة

بنكرونوأحيانأ،)3(مدؤنأكتابأاصماء1منعليهمينزلبأنيطاليونه

تحديهمبهدإلابهاةونليمترولا،كتبهمفيو-ودهالىالرسوأكدنصوصا

عنابهداكلبعيدينكاذوا!ؤلاءأننرىوهكذا)4(غشهموإثبات

بالزحيبالمتصفالملقن!وقف

.(85ا.-الإص)"ريرأصشالرو!قا!الروحعنويألونك")1(

آرةحىاقالةالآيات.وااعجأأياتناصنكانراايرقيموال!كف!أصصأرحبتأ!")3(

(9-الكهف)25

(153-الاء)"الماءصن!لأعيهملترأرال!خاباهليألك")3(

اةإقورلتش!أنقبا!مننمهعلىانا!إسرحربمماإلاانيا!إصلبي-/!كانالطعامكل")،(

لنكفأوذكبعدمنالكذباللهعلافترىفمنصادقينكتمإنفاتلوهابالتوراة!أتواقل

التوراةوكدهممحكمونك"يهف39519(درار)ال"اللهصدققلالطالمودهم

(43-اداندة)"اللهحكمفها
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فرعأضاقواالذيئإصائبلبنيعلماءمنفريقهناككانوبالعكس

ليستم!واالرسولالىفحضروا،الذاقيوبغرورهمالعنصريةاليهودبادعاءات

علىبناء-الحالفيعليهتعرةواوعندماوجههوليتفحصو(تعاليمهإلى

)1(رسالتهبصدقلهشهدوا-محعبهمفيإوجودةااللاماتبمض

أعلنا)قيوا)ظروف،سلامبئاللهعبدهوالفريقهذافيشخصيةوأشهر

أوسههم،الرجلهذاي!خبرونا)لميهـودكانفقد.عظيمةدلالةلهاإسلامهفيها

أعلنفلما،مباثرةاملامهإعلانقبلوذلكخلقأوأحسنهم،علمأ

)2(الجلسةنفسونيمباثرةقرارهاتخاذهب!دذلككلعليهأنكرواإسلامه

لأصدقاء"مكانأالتاريخيزكلم،والخاضعةالمعاديةالفئتينهاتينوبين

.للرسول،معقمين

ذلكينطوي،فلاهذاابنسلاممنعلمهتلقىو!!محمدأبأنالادعاءأما

ينطويوإنما،والمتبوعإتاجادوربير(بالخلطفحسبالتاريخيةللحقائقيفتحرعلى

حقائق-وهرلأنالمعروفة)3(التاريخيةالأحداثترتيبفيتجلبعلىأيضأ

لأمثالا)فرصةتتاحأنوقبل،مكةفيبدقةأعلنقدكانكلهاكوراة

الآياتأنبالملاحظةوالجدير)4("الرسولوجهيروا"أنسلامبنأدذعبد

.(121-القرة)"بهيؤنونلنكأوت!وتهحقتلونهاليهابتاهم7الذين")1(

الأول*ألابالهجرةيها!والبخاري1،ا-2ااصالأولالمبلدثامابنةير)2(

لل!انالمرءومالدورعنماالذكريخقاكبرزسيفاصلء2خرتاريخيوخلط)3(

والراقصالمجيمانةوالدبالزرادث!ةالديانةعنلمحمدكمعلينالقط!ةومرمالفارسي

أربم!ةالر:وطأةصنيعانييزال!ركانبقدلالهجرةبمدكانطمان!!مأن

محركةفيإلاالرسولمصاجةمنلتكنوممديهودييدخدمةفيوهوشوات

أما(اث2-ااثصالأولالمحلدثامابن)يرةاظاصالهجريالحامفياظدق

لأرضرورةفاكهلالهحرلىالابمالمامنياكريخهذابمدوصلتفقدالمصريةمريم

انفصا!يوجدفإنهراحدةأسرةأعفءكأكمابالتوراةتبطأصالقرآنكانإداأنهنذكر

"أث!بادى.بينودعوتهبين

01بابالقيامةصفاتمذيكتابالز)،(
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ينكرهاالتيالمشحيةالدينيةبالحقاثقأغلبهافيتتعلقبالمدينةلتزالثيالقليلة

تمامأ.ا)يهود

ا!ائقببنالابهنقطلتجميعمحاولاتمنالمنرف!ونبذل!ماإذن

ذلكانبلضاخجهد:سنقول،)1(والمسيحيةايهوديةوا!القالمر2نية

االمر3نية.المبادىءمنهاعدأسلحةاصطناعالواحدبالحرفمعناهسيكون

((اي!ؤكليهنؤئبرلميو)نه9الاقةالمنزلةالكبفيموجودةالتعاليمهذهأنإذ

ؤمؤسى")بزاهيم-مئخفاي!ؤلىالمححفلفيهذاانء6919()الئ!عراء

صدقهاعلىكافدلبلاسرالبلبقعلماءشهادةأن(!ا-1891،على)

)الشعراء791("إشرائيلبنى"علماةيعقمة"أن2يةلفمتكق.تم.)أؤ

لمثاءفراغوبينهما،آخرثيءوالاقتباس،شيءالاتفاقولكن

.يملأهمنصيهدبأن-الأقلعلىالحاضرا)وقتحى-يحظ

)1(
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سادر"عنالانجيزيةبا!تكابهفيتدال.صالدكوربهودعيهتركزتماومر

منأ-لثرانرمحهبا،ططيريرنبطالقر2نأ.طثتأنجماولوهوأنهالاه2نالقر

بينتثابهأىذكرعمدع!المؤلفهذااكفل(61-62)صاتارعهبالحقانقارتباطه

بصفةويفمككايةحتىالكونخلقشذ،اب!ديدوأليالتديمالعهدوبين2نالقر

ايهوديةوالآثاراتلمودفيوردبما2نالنرفيالكايلب!ضارتجارومحنالكففيخاعة

والانجبلاتوراةعنابيدةوالمببما



ظ!ض

4!دروجوداضافر-ا)تارثخيةبا)وقاخمسترشديئ-بحثنالقد

المزدو-ةحياتهمراحلنيالإسلامءؤسسفتتبجناالقر2نلتعاليمبثري

في،الأخيرءوطنهفيأورأصهمسقطفي،الرصالةوحياةالعاديةالحياة

إوثاثقاتوفرولمدىالقراءةعا!لقدرتهوتعرضنا،اتصالاتهوفيرحلاته

.يدهتحت

وعدمض!فهاثبتوناقثناهاأيديناتحطوقعتالتيالبحثسبلفىمغ

بالحقاثقالاتصالفرصةلهأتاحطبهيلطريقاحتمالأيتقديمعلىقدرضها

ومعارفالسمعيةمعاوماتهلتضخيمنبذلهالذيالذهنيالمجدورغمالمقدسة

ال!لوممنالامخالبناءلهذاكايخأتفيرآاعتبارهاعلينايتعذرفإنهبيئته

والأخلاقوالتاريخا)دينمجالفيالكريمالقرآنلنايقد!االتيوالمفصلةا)واسعة

الخ....ونوال!والقازون

الرسولحياةفيضخمتحولعلىالكريمالقر2نيطلعناذلكمواجهةوفي

إنهما.وزيريىولإلىعاديرجلمنب!دهتحولإذعليها)وحيبنزول

البعثةقبلحياتهعنمعرفتهيمبهنامافكل)1(الاختلافتماممختلفتانحياتان

(16يونى)!تجلهشع!رأفيكملثفقدبهأدراكمولاعليكمتلو.سااللهشا.لوتل")1(
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)1(الأخلاقمنممشازةدرجةعككانأنه!وو،أساصيخطفيرنحصر

وفيكلؤرخوهيحدثناكا"الأمين"باصمءواطنيهئنضبابهفيعرففلقا-

وطبقآ،الأوثانءبادةقييثزكولم.يئينهعملايرتكبلمإ-يركليةاكلثاغله

هذافيا)*لمنيةإنهوذجيةاوالثهادةأبدأيكذبلمفإنه،أعداؤهيقوللما

لموالذيللإعلامالمناوفءا،"سكرزعيمسفيانأروقدمهاا،وضىوع

الأمبراطورمنهااصتخلصإفياالهادةهذهمنعامينب!دإلاالإسلامر*خنق

)2("اللهءا!،يكذ-لتالناسعكاممذب-اييد-:يكنلم"أنههرقل

)1(

)2(

(4-اغل!ا)"عطمخلزلعلىوإنك11

غيركانترإنعطية!مةذاتررماز!ةعردةمحةداسروايةمنحزءانجملةمذه

قريض!لرء3هرقا!أجراددتيقباضبوا!لملقوهيالأورويةالمراحيمفيسروفة

تأفبعدفااضقلاويخقوحك!ةذكا.وكلهشهبيوالاصخوابسمارأبي

ب!جا.دكدمابررياطفيالرواطر:الأصركانم628عامفارسعلهرقلاتصر

الكتابضبرنشالأكدفينهوركبةدثتهاثاركاالإصلامإلىيدعو.اللهرصل

أبويقولتيألهملكيلالرصهذامواطنيبمف!إبمجضربأناصورالأصرأمر

كانا)قيالمدةفيبالثامتجارأوكانواترلىمنركبفيإبأر!مرقلإر:"سمان

الهدنةأثاءذلكوكانقرلىوكفارلمجانابايخهامادوطمع!اللهعلاللهرصل

مجلهإلىهرقلفدعاهم،للهجرةالادتالةفياللامعلهابخيوبينليمالمعقودة

4أذيزعمالذيالرجللهذافيأقربأيكمفقالجمانهبترودعاالرومعظصءوحوله

فاجعلوهمأصعابهبراوقىصيأدنر.فقال،نابهمأقرانا:فقلتلمجانأروفقالنجي

لوا،فواللهفكذبوهكذبنينإنالرحلهذاطئلإفيطمقللترجممانهتالثمظهرهعند

نهيهفقالأنكهصألنيماأولكانثمعهل!طبتكذبأعليأثرواأرمنالجا.

.لاقلتقبلهقطاحدمن!3القولهذاتالفهلقالنبذويخناهر:قلت،فيكم

همضمفاؤأميموتهالاسافافأشرتاللاقلتملكمن4باز2منكانفهلتال

يرظفهلتاليزيدونبلق!تينقصونأمأيزيدونتالضحفاؤهمبلفقات

بالكذبتهمونهكمنتمفهلتاللاقلت،زجهيدخلانبمدلدينهضطةمهمأحد

ندريلا!ةفطنها،،وضنقلت،يندرفهلقاللافلت،تالمايقولأنقبل

فهل،تالالكل!ةهذ.غيرشثأفهاأدخلكلصةكلكننواتاليخهافاعلهوما

وليماي!الحربقلت،إيا.قتالكمكانفكيفقالنعمقلت،قاتيوه

ولا=وحذهاللهاابمدويقولتلت،يأمركم:ماذاقالتوتالضايالصال
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ض!وءأىاهمليةاالناحيةمنيوجدلاوأمثالهاالحقائقهذهعداوفيما

المعارفبهضا)وقتذلكفيعندهيتوفركانأنهلنايكشفأنيمكن

ولاالكتاب914ردرييكنلملأنهإخبوةالمهمةالاصتهدادأوالمذهبية

ةمعرةحيثمنقومهحظمنأكزيكنحظه(ولم1152ورى-)"الإيمان

المرسلبدوريكلفأنأرضأهوتوخيكنولم)1(ا)دييالقصص

القريم.الطريق)3(اإنف!هيرشدكيفيعرفيكنلمكا)2(اللهعندمن

)1(

)2(

)3(

هـوالدلةوالمفوالصدتبالصلاةويآمرناأباؤكميتهولساواتركواشالهتركوا

-صحثالر!فكذلك،نبذوفيكمانهفذكرتنبهعنسألكلهتا!للزبرلأفقال

كانلرفقلتلاأنفذكرتالقولهذانكمأحدقالهلوطلنثتوحمافني

صتآبائهمنكانها!وطتكتبلهقيلبقوليأتيرجللقلتتجنهالقولمذاقالاحد

أيهطكيطلبرجلتلتطكمنأبائهمنكانلولا،قلتأنفذكرتطك

أ؟،أعرففقد،لاأنفذكرتتالمايقولأنتبا!بال!طبلهمونهكتمهلوصألاث

اتبموه.الاساصرافوطلكاللهعلويكذبالاسعلالكذبليذريكنا

مأأيزيدونوصأليثالر!أتباعوهماتبوهععفؤهمأنفذكرتضحفاؤهمأم

ضطةأحدأيرتدوطتكيتمحىالإيمانأمر-وكذكيزيدوناكمفذكرتينقصون

لتكوطالقلوبلاضةتخالطح!تالإيمانوكذكلاأنفذكرتفييدخلألىبحدلديخه

يأمركمأتفذ!تيأمركمبماوطلكتمدشلاالرصلوكذكلاأنفذكرتيندرهل

والصدقبالحلاةويأمركمالأوثانعادةعنوينهاكمشآبهثركوالاواللهتبدواأن

خارجأنهأعلمكنتوتدهاتينقدميصوضعيخ!لكحقأتقولماكانفإنوالحفاف

لنلتعدهكنتولولقا.هلخثتإيىأخلصأفيأعلمأفيفلون!3أنهأظنأكنا

بمرىعطيمإلىدجةبهبحثالذ!وطمعليهالفصلالقرصلليهابدعامقدمهعن

كترالكتاباهةقىشوفرغقالساقالفلاضيانابرقالفقرأهمرقلإلىفدت

أهـقىلقدأخرنجاحينلأعحابيفقاتوأخرنجااتالأهـووارتفعتالصخبعده

آلتهأدخلحىيطهرأنهءوقأر)تفماالأصفربيملديخافهأنهبهةابنأبيأثر

(101بابالجهاديهابالباري)الإسلامعل!

(،9)هودهذا.."قيمنقومكولاأنتتعلمهاكنتساإلكنوجهااليبأنباءصنتلك11

(86-القصصى)"ربكمنرحصةإلاالكتابإليلىثيلقىأنترجوكتوط"

(-7")الفحىفهدىضالاووجدك"
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ولكنذلكالمحتملمن؟نفهيسألأوهةالطبيألأنحاولةول

جرىلماوا)دارجةالمبهمةالحقائقيتهدىيكنلميتلقاهأنيمكنالذيالرد

المفصلةوالحقائقالمحيحإهلماأما"الطبيعيةبالديانة"تسيتهعاحاا)!رف

وءخرينثلاثةءدىعا!قطرةبهدقطرةإلااضصلهتكنفلممجالكلفي

شه.

ومجزءأمثتجمأكاناقرآنانزولأنيعرةونجميعأالناسان2أواوا

نإبا!،لنزولماتقرببيأتاريخأالآياتمندفعةلكلنحددأنمقدورناوفي

همبأنفوشا*د:اءيانكئيودصضرواماأكثيرالرسول.هاصري

تجربةللرسولبالف4كانتالتيا)وحيلظاحرةالخارجيةالأعراض

قدرتهفيولشىسله.ةبكليتلقاهحادثإنهايصطن!ثاولمعاشها

)1(اليهاحتاجإذالهت،يأأنءتاستصاإفيولامجيئهعندمنهالهروب

الحقيقيالمصدرعننبحثأنعلينات"*يئالحيةالتجربةهذهمجالفي

إلىيضاف-ديدأفصلاكاذاقرآنامندرسكلفإنإر!ىولا(تماليم

تتوقفالذيا)وقتفيأضهواؤهتنطضىءالذيكالمصباحإنها)*لمميةذخيرته

اكييعودالرتانيأ*لمماهذاضوءعنوبص،-أالمنزلالنصصلصلةفيه

يصعبماكلوأماموالمتتهبلالماضيفآماماشبشريةقدرتهح!ودإلى

علامةيضعأنإلايعهلاحجبهاخزاثالسليمالإنانيالذكاءعلى

زواضحكلوبكلأمانةبكلاخاسامنكغيرهاستفهام

نفسه؟أعماقمنأليىأالوحيهذاإذنينبعأينمن

عناليهتبلغالتيالأفكا!فطاجذلكعكسنناتثبتاوقاخاإن

بكفعالةوتبرنة،محروفةالمائلضرفهلم!أعداؤهلنقهاالتيالإفكقصةإن)1(

يكنزوا،كاسلاضهرأتأخرالوحىولكنصعةبأتصىمطلوبةكانتالحققة

.الانعاتيقيأويؤكدأوبثيءيقولأو،يتبلهأنعإوطماللهصلمححدضدور

ايهمركانإذا،الوحيإلىقولهينسبثمبباقةالموضوعيفضانيظغيكن11

الخعي؟تحكمهعلتوتف
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البعدكلبعيدةأناأي.العقلمستوىفوقوإما،!بهرري)ماا)وحيطريق

العاديةمنابعهفيالمحصورالش!ورعنوكذلك،الصافيالعقلمجالعن

والفلاسفة-الشعراءإلهاممعتمامأيتعارضما،وهو-هنابالملاحظةوالجدير

صافيصوتيساعهووإنماةنفسهداخلمنتنبعأنكارأيسا!مرأن

انزعجولقدئلازمهأناعنفضلاهناالحديثتسبقلاالأفكارأنأي

يلتقطأنارادفعندماالأمرةبدافيالسمعيةالظاهرةهذهمنذاتهالرسول

نفسهو-د،بهدفيماقوم!إلىحرفيأتبليغهاعليهيتهينالتيا)وحيآيات

يتوقفولما)وحيتلقيأثناءكلمةكلمةلنفهالنمىيكررلأنمضطرا

ضمانمع،الشأنهذافيصربجأأمرأتلقىعندماإلاالطريقةهذهاتباععن

كلمةه!ذه0،تانه"عليثاانتوثم-1)1(0لهويث!رحهاياهصعلمهاللهبأن

ضرطولاقيدبدوننصيوحيأماموتضعناالانتباهعيت!ترأنتخصق

القرآننحووالتهديسبالخيةالمليءالرسولكلوقفأيضأالمعلومومن

ثدخلأنمقدورهفييكنولمذاتهاللهكلامبأنهوإيمانهةعليهالمنزله

نصأماممفسرأيكوقف!وقفهكانتفسيرهوعند)2(تعديلأيعلبه

كانء!ما،يقلهلمةولااللهإلىينسبأنلفكرةيرتعدوكان)3(لهليس

يقظينوبمراقهينالسماءمنمجرسيشعركانكا")4(بيطأالقولهذا

)5(رسالتهتجاهبهيقومفيماويراقهونهبهيحيطون

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

ثم،نه2ترفاتغترأنا.فإذا،نه7وترجمهعياإن،بهيحبللانكبهتحركلالا

ا-91(6)القات"يانهعيناإن

.(15يونى)"ننيتلقاءعنأبدلهأنلمطيكونماتليم

(8.)اتوبة"لهماللهيمفرفلنمرةجعينلهمتعفر)نلهمتحفرلاأولهماضغفر"تارن

.6(-انمافقون)"لهماقهينفرلنلهمتتغفراأملهمأضفرتعيهمصواء،و

نكم،ذاالوتيننهلقطفاثم،بايمينسنهلأخذنا،الأتاوبلبعفىعباتقولولو"

.(،،-47)الحاتة"حاجزينكهأحدش

ابلنواتدانيملم،رصدأخلفهيدي!.ومنبينمنيلكنإنهرصرلمنارتضىشالا!

.(27-28ابك)!ربهمتطلار
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الأوقاتأكزةفيالرسولشخص-يئيمكسالقر2نأنصرجأونيس

عنهشئأروردوءةدماإليهالإشارةمنتمامآويتجرد!عنهشيئأيذكرلا

بأفراحهيت!لمقوفيماعليهيبطرأوصاوكهرضبطأوعليهجكمفلكي

ءام"اسماطلقحتىوأصدقائهأبنائه)وفاةحزنهكانكمزملموأحزانه

الم!توبالهونم!هماوفقدوعمهزوتجهفيهفقدالذفيالعامعاى"الحداد

دءوتهنئرسبيلثيتقابلهكانتاياالص!وباتأمامي!اندهكانا)ذي

ا،وضوعيتلمقأنبمجردو)كننجهذالكلصا-ىأقلالقرآنثيفيدةخمل

الخاض!ةوالنفس،التثريعيةالسلط4بينجيأالتعارضنرى"أخلاقيرحاوك

؟الحياءمعالق!صوقوالصراحة؟التساهلمعاخثددايتعارضكا.المستسلمة

الدرسيتضمنأنا)نادرمنوليسالصبرنفاذمعالأناةو!اولوالحلم

)2()1(المنثودالأعلىلل!ثلمنهمخالفةلأقلالديدالاوم

)1(

)2(

017

اللهعفا"(67-الأنفال)دالأرضفييثخنحىأصىلهيكونأنلنيكانما"

اقوبة)"لل!ئركينيتفرواأن2منراوالذينالمبيكانماطمأذنتاء!

تةمهفيكرأويزكىلعلهيكيدروما،الأعمىجا.هأن،وترلبر11(43-131

يعى،جاهكصنوأءا،يزكىالاعليكوما،تصدىلهفأنتاضننىمنأما،ات!ى

ا-.ا()بر"تليلىتفأنت،تحنىومو

أ!انجدعندساندث!فإتا،لالرصعللأكاالقرأناعترضالتنالرقاخمجفاوإذا

نصيوجدالغالبوفي)باحمنهماكا!حلينأمامأنوهر،مثتركةنجصائصتتصف

إذاحىالرفابففربكفرواالذينليتم"فإذاالآياتانظربإبا-!ماعرخ

صرة)"أوزارهاالحربتضعحىفداهوإمابمآفإماالرثاقائدوأثختوهم

فيبوااجامعأصعلمعهكانواوإذاورصلهبالنهأنواالذينالمزنودإ.مما11(4محمد

اضأذنوكفإذا،ور-ولهبالنهيؤمونالذينلكأويأذنرنكالذينإن،يأذنر.حتى

طمأولا"اضغفر(-62)الور"اللهلهماضغفرومنهمضتلمنفاذنسأكملبص

اللهجعا!!اما(08-الوبة)"لهماللهيغفرفلنصةجمينطمتتفرإنلمتعهر

جعلوماأمهاتكمنهنتطاهروناللائيأزواجكمجحلوماجوفهفيةلمينصضجمد

له"اللهفرضيخماحرجشالبيعلكانسا"(4الأحز)ب)"أنجا.كمأدعا.كم

اطليناوفقوكانالمامللمالحأنسب2راتيالحلالالرصاخار(38-الأحزاب)

ولأوضعوا-نجالاإلازادوكممايخكمجراخرلر"ذاتهفيأوفقهمااوإنافيعتلأىاسام



نرى.ماأمرفيا)وحيمنصريحةبهاليمأوأمرألديهلي!ىأنهوطالما

)2(،عنهيمالقدلما)1(حساصأووديعةسيةخجولةطبيعةذا!إمحمدأ

)"(،شكأقلءضذخطوةأيةاتخاذعنيمتنع)3(برأيأصحابهدونيقطعلا

)5(غيرهوءصيرالش!خصيبمصيرهءلممهبعدامعترفأ

،وةوةثقةفيرسالتهيبلغنراها)وحيمنعلمهيتلقىأنبمجردولكن

والمربتيالمملتمموقفويقفتضللهأنالأرضفيقوةأيةتستطغلا

نأيعلنالهجرةقبلومنذ)6(الجهالةوذوينهمالمتعلمينالناسلجميع

الأممجميععاموبوجه،إصرائيلبنيشبيهدكطأنرسالته-وهرمن

منازعاتهمفيا!يقةيبلفهمبأنمح!وهوسماوبأدينأنلقتالتي

)8(أولئكولا!ؤلاءفيهيجامللاحكمهيصدروعندما،)7(وخلافاتهم

الحقيقةوي!لمنالأءورفيفيفصل،ورامخةثابتةخطواتفييسيرانه

ا!يةالحك!ةنظرفيأما(470-التوبة)لهم"ساعونويخكماقةيبونكمخ!لالم-

شامحأ(الأويينالحاتينفي)تي!سبكرأالدرجةزانلممىذاالايخاركاننض

اتيذككنغيرغرضسظفأأو(الرابمةاطالة)جراةأقل(اثائة)الحالةق!

.(الخاصةطالةا)

(53-ابايهصز)"منكميخشيافييؤذيكانذلكمإن!)1(

(37-الأحزاب)"ثخا.أناحقواللهاساسوكى")2(

(915-دران)اللاالأمرذوشاؤرهم")3(

(25-بك1)"أمدأربيلهمحعلأمتوعدونماأتريبأدريانقل!م)4(

(9-)الأصقات"بكمولابييفملصاادرى"وما)5(

عليكفإ.مماتولواوإنااقموفقدأسلموافإنأصلمتماايهيينوالكتابأوتوا!ذينوقل5)6(

.(02-ع!رانل)7هغاب

يؤفون!لقرمورحمةوهدىفياختلفواالذيلمتينالااليهابعليكأنزلنا"وما)7(

جمتفون"فيهمالذياكزإصائلبقعليقص7نالقرهذاإن(!(6-النحل)

-76(.)النل

عدللأوأمرتيهابشاللهأنزلبما7نتوتلهمأهواهنغولااصتكماواضقم")8(

.(15الررى)"يكم
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الهورلذلكأترأينرىلابالحزمالج!مالمنطلقا،وقفهذاوفي

وذاتا)يمينذاتعلمهضتاتيجمعحينالثخصبهيتصفالذيبالقلة

سبقمااليوميرفضأنيمكنهالذيالمدبرالذكاءببرودنشعرولا،الشمال

الصلبةالدفعةهذهفوراءاليوميبنيهماالغدفييهدمأو،بالأسىأعلنهأن

قوىأمامنراهولهذاالإنانهذاقوةليستعظيمةقوةبسهولةنكتث!ف

وب!يمان،تضطربلابروحيتمتع،جاتهمنالحرجةالمواقفوفي،العالم

عنوأهلهنفسهيعرضأضأنراهولهذا)1(وعونهاللهمبةفييتزعزعلا

.المتشك!ونالمزددونيزاجعبي!نما،)3()2(المباهلةلأخطارخاطرطيب

منكثيرالحاضرا)وقتفياتفقالقاطعةالكثيرةالأدلةهذهوأمام

العربياكيأنعلىنزاهةفيالحقيقةعنيبحثونالذيئ)1(المسيحيينالكتاب

التأثيرفيبالغةقوةذاي!ونلأندؤهلانهنفيمو!دقبإخلاصيتمتع

والإقناع

اعتبارا)نفسيالإخلاصهذاتمريرعلىبالضرورةيرتبلاأنهالا

أوهامضحيةإليهإوحىاي!ونأنالمحتملفمنرتافيمصدرمنا)و"!

كلجديدةأنهايضنوتعبيراتأفكارذهنهفيفجأةتظهرعندما،ثهوريةلا

نفسهأعماقفيوالقائمةالقديمةالمعارفيجتر2ا)وافيهوبينما،الجدتة

ا)ملميةمتحصلاتهأنيهتقدأنالمحتملومنبلالنسيانطيفيواندثرت

إيمانهنفسهفيتؤكدأناطالماوالإلمامإوحياطريقمنأليهأ-تالحديثة

ضيئآالحمميمصدرهاعنيدريلاوهوالثخصيةب!لهاماته

ذهنيةحالةأعراض،الذاكرةفيالضعفوهذا،الأوهامهذهإن

منلابصددهانحنالتىبالحالةالإطلاقعلىصلةلهاليست،سويةغير

(04-التوبة)"منااللهإنتحزنلالصاجهيقولإذ")1(

.(61-دران)ال"الكاذبينعلاللهلنةفنبعلنب!نهلثم")2(

11صماشيرنتأيف"الجاهلة!اتظر)3(

..الم...تربينونلديكهومايخون!يروجولدوكاريليليرطن.جوأندراونهم)4!
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إوضوعاحيثمنولا،الثخمىجث

،كرضيءأنا)تاريخ)مكانفيماوبكدر-الموف!وعحيثفمن

ومتناقضة،غامضةشائ!اتو)ما،الشعبيةالمكادران!دامإمانرى-الطريق

الحازمةخطواتهو-م!ير،القرآناتبعهالذيالخطاستقامةلتفيرتنهضلا

ا)فاصلة.

امنعندهتثيرعلامةأدنىهناكفليس،ذاتهالشخصحيثمنأما

لخيرأنر!ولاالصحيحهوامكسابل،عقليخللعنبعيدأوقريب

عقليخلقالمهنالنسجلهاا،وضوعهذافي!ل!هء"!رناناشهادةمن

السابقالمرجع)أفكرهفيمثلهتحكمقطإنسانروجدولمصفائهبمثلقط

بينالتمييزعنعاجزأيكونقدالذاتيالمقياسأنننكرولا(0801ص

الحققة،ومواجهة!الحواسباستخدامفالإقتناعالنومحالةوبيناليقظةحالة

مضاهاةولكنيقظةحالةفيأونومحالةفيالإنسانأكانصواءمرجود

يقينعنبإيجابيتها-مممنافيتئرشدناأنيمكن،الحالتينمنالنابعةالحقائق

بذهنيتكلمبالتجربتينمحمدمرأنفبهداختلافهاأوتوافقهادرجةحب

وبالروحبالمادة،الغيبوعالمالمنظوربعالمالمزدوجاتصالهعنواع

بكلاستمعفقدالمراتآلافمعهوتكررتمنهاوتحققعاشهاتخربةإنها

شكلهفيكاملبوضوحب!ينيهورآه،اللهباصمالمتحدثالرصولالىوضوح

كذ-قيما"،1طعىؤماالبصرزاغما)عديدةمراتورآه)1(،العظيم

صليمعلىانسانننكرأنيجوزوهل(اا-ا7النجم)!رأئقآالف!ؤاد"

.(12.-النجم)!ئيرماعلى-أفتمارونةلمارأىماوالعقلالبدن

نعيثهاأنولا،بتجربتهنمرأننستطيعلا-المستمعنمخن-ولكننا

عاثها.كا

ممحونصاحمبهموساامينثمطاعمكينالعرضذيكدقوةذيكريمرصللقول)نهه)1(

(2ا-.9اتكوير)"المبينبايهفق2رلقدو
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نتحققأنعلىياعدناصاالمراجعةوصائلمنلديناولكنصحيحهذا

اقيدراتاذويتتاب"-مرضيةظاهرةأوهلوصةمجردهذاكانإذامما

ولتحقيقيا!مهالذيهـوذاتهالحقصوتأنأو)1(!وحدهمالخارقة

واقتناء"تأيدهمدىلاومضهونهاتعالبمهمحتوىنراجعأنعيناالنرضهذا

بها.

:عيناتثلاثواليك

وتاريخية:وأخلا!ةدينيةضائق-1

شخصيحصاسأييستطيعلاأنه،الأخلاقيةالمبادىءأمثلةمنرأينالقد

للهيتضمنأن-المقدسةالكتبعنمباشرةوغيرمبهمةمعارفأيةأو

كانتالتوراةوكأن.تعاليمهوبينبينهاالعجيبوالتطابقالتوافقهذاالعرنجب

يستخرجأنيمكنهحتى،قلبظهرعنحفظهاأنهأو،دائمأبمرهتحت

لاحظها،ا،دهشا)تطابقهذاومع.)2(مناسبةكلفيتلزمهالتيالتعاليممنها

القرآنية.وا،واعظا)دروسعرضفيطريقئهوفيلهجتهفياستقلالابحثنامن

صفاتعنوالقرآنا)توراةبينمقارنةنعقدأنحقأالمفيدمنيكونوقد

خروجأسي!ونذلكولكن.الخ...ال!ونوراءوماوالأنبياءوالملائكةالله

يشزكعندمابأنهبالقولنكتفيأنإذنفعلينا!المدخل"هذادائرةعن

يتشابها،هنى-وهرف!ن،)3(واحدءوضوععنالحديثفيالكتابانهذان

فروقفيالاختلافينحصريكادبحيث،الأنظاريتلفتبث!كلبينهما

استخلاصىنحوواتجاههباتزانهالغالبفيالقرآفيال!نصتميزمع،وثانويةطفيفة

شهتنونمقالفيدافيد-ولكتعرض.ولقدكلمنوالدروسا)مبر

3ص..."والقانرنالعقدة"كتابفييهرجولد)1(

.(501الأنمام)"يحلصونلقوموليةدرتولمولواالآياتنصرفوكذلك")2(

وتصصالوراةفيالأنابخطثلنجايةمجتفظاطقفةفيمغكتابكللأن)3(

.3نالقرفيثمردوعاد
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")نيقول9والقرآناكوراةفيالدينيالقصصبينواختلافات-وافقاتلا

طفيفةتفاصبلوفي،الث!كلفيإلالي!والاصلاف،واحدالحوهر

")1(لفغاية

يستحقماأننرىلأنناا(اختلافا"الحذفأوا)زيادةنسيلاوإننا

ا،"ىبهذافالاختلافذلكومعوا)تناقضارضإتا!وذلكعميهيطلقأن

مثلءلىالمتش!ءونور*تمدللتأويلوقابلالكتابرينهذينر؟نجدأنادر

يتطلبالمنطقولكمت.ككلالإصلامليرفضواةالتافهةالاختلافاتهذه

نتوةفبهما،و؟و\،ا)رواةفيثقتنافيهزفحالذيا)وقتففيمغايرآءوقفا

نءا)بحثلنحاولوإما،حكمنالنهلمقإماوحدهاالاختلافنتطأمام

لاترفيقيتبعومابغيرهاالرواياتب!ضبتصحيحلنايسمحائربطمنزوع

ا،واءظمجهوعدراسةفييتبعأنينبغيالأربهةالأناجيلبينوالتدرج

مقدسونعندنافالجميعاللهرسلجميعلناتركهااليئا)دينيةوا)وصايا

نواا13ن01ا)نرث-3.نب*؟م-4!لاياالثاسعةالمسافةورغمومنزهون

الاتصالوهي؟ا)تجربةبنفسمروافقدةواللغاتالأجناساختلافورغم

أءينيفتحأنينبغيتعاليمه!م-وهرفيأقوالهمتطابقوإنالغيبر"الم

ا)ملياالحقائقإوصفباتناولتالتيمبادئهموصحةصدتهمعلىالغافلين

مختلفة.زوايامن

علمية:ضائق-2

ن4إدروسايوقلا-لمةوالتفالإتجانإلىدءوتهفيالتهرآنولى!ش

الثأنهذافييستخدموإنماوحدهاالجارلىيئوالأحداثا)دينيةالتعاليم

بغرشرلا--الثابتةةوانينهاتآهـلإلىعقولناويدءوةالدائمةال!و.مةالحقاثق

ل!ح"ع4حهاأ!3،3!4!ل!وو4!ع*أ344089ولح9ء7)أ،34،ح.+88لم!لأ-ول-حمة(،)

8884".28؟
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القديرالحكيمبالخالقتذكرلأنهادانما-فحسبذاتهافيوفهمهادراستها

العمإيهتوصلماآخرمعتمامأتتفقيقدعاالتيالحقائقهذهأنونلاحظ

،)1(للإنسانالجنيا)منصرمنهيخرجالذيالخفيالمنبعمثلالحدلث

التجويفاتوعدد،)2(أمهبطنفيوهوالإنسانبهايمرالتيوالمراحل

؟)4(الجةالمخلوقاتلجميعالمائيوالمنشأ،)3(بداخلهاالخ!لقيتمالتيالمظلمة

غيرالأرضوكروية؟)6(والأرضالسماءوداثرية،)5(ا،طروتكوين

وتعايئ!،)8(معلومةنقطةإلىالثممسيومسيرة،)7(الأقطابعندالمكتملة

()01النحلحياة؟ووصف)9(الإنسانيةالمجتمعاتتشبهجماعاتفيابوانات

علميةحقيقةوهيالأخرىوالمخلوقاتالنباتاتوثنائيةبمخاصةبصفة

)13(الخ.)12(.00الرياحبوا!ةوالتلقيح.)11(الرسولر!إعمريجهلهاكان

)1(

2(ز

،ب(

)4(

)!(

)6(

)7(

)81

)9(

)01(

)111

)12(

)13(
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.(6-7الطارق)،والترانبالصلببينشيخرجدافقما.منخلق"

(5-)الحج،مخلقةوكيرمخلقةمضنةشثمعلقةمنثمنطفةمنثمترابمنخلقاكمفإنا!

.(6-الزمر)"ثلاثظلماتفيخلقبعدعنخلقأأصاتكمبطونفييخلقكم"

03(.")1،نا.-صيصي.كلالماءمنوجعنا5

فترىكفأوجمعلهيثا.يهفالماءفييخبطهصابأخيرالرياحيرطالذيافه8

(8،-الروم)،خلالهعنيخر!الودق

()الزمر-ه،ا!يلعلالنهارويكورالنهارعلا!ليكور"

.(44-1،نجاء)"اطرا!اعنتقدماالأرضنأقيأنايرونأفلا"

.(38-يى)!لهالمتقرتجرىوالش"

.(38-الأنعام81امثالكم31الايخاحيهيطيرطائرولاالأشضفيدابةمنوما!

منثمكليعرشونوكاالثبروشيونأالجالمناتخذيأنالنحلالىربكوأوحى"

.(96-68النحل)!ذللاربكسبلفاطكياثمراتكل

)ي!-36("يحلمونلاوكاأنفهمومنايهرضتبتاكاكلهااجا،زوخلقالذىجحان"

.(22-اطبر)هلواتحالريا!وأرطا"

علبهيعابماتلافطعل،صرصناالفقرةهذ.فيبهااصهدناالقللآياتاخارناعد

محثالقرأنأياتنفسيرفيتلضصوالي،،باتأويل5المعروفةاتوصجةالطريقة

الحدثينينالمذسبعض2دالحماسولكن.المقررةالحلميةالائجمعالتفيرتائجتتفق

عل-خطرأاصبت2ن،مجيثالترلحالحاتونييةالطريتةهذ.اضشدامفيابالنةالى


